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2. ÀMBIT DEL PROJECTE

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

1. INTRODUCCIÓ

L’àmbit del projecte és el voral de la carretera de Caldes (C-1413z), banda barri del Papiol de
Baix, pel qual es dissenyen la xarxa i instalꞏlacions de sanejament necessàries per eliminar els
punts d’abocament al medi i connectar a la xarxa en alta municipal.

1.003,4 m²

Servitud aqüeducte

Titularitat municipal

OBSERVACIONS

224,0 m²

ÀREA
336,4 m

1.227,4 m²

LONGITUD

54,6 m

Voral Ctra. C-1413z

390,9 m

Àmbit barri del Papiol Baix al terme municipal del
Papiol.

TOTAL

Aparcament Can Colomé

ÀMBIT

Per dotar de continuïtat i coherència a la reurbanització amb el seu entorn s’aprofita l’actuació
per dotar al Passatge de les Illes Canàries de característiques de nova plaça per a l’entorn.

L’Ajuntament del Papiol Baix preveu eliminar els actuals punts d’abocament d’aigües residuals al
medi al barri del Papiol de Baix amb usos residencials, comercial -restauració- i industrial magatzems.
Actualment existeixen 2 abocaments d’aigües residuals al medi situats als punts baixos del barri.
El primer abocament es troba situat al límit del magatzem de bicicletes Amat i les aigües són
abocades a la captació de l’obra de drenatge existent sota les carreteres C-1413a i C-1413z. El
segon punt d’abocament es troba situat al passatge del Papiol Baix on també existeix obra de
drenatge de les carreteres C-1413a i C-1413z.
L’única zona del barri que no aboca les aigües residuals al medi és la zona de la Masia de Can
Colomé i les empreses contigües. Aquest àmbit aboca les aigües residuals al colꞏlector d’aigües
residuals en alta gestionat per l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) que circula en
paralꞏlel al torrent de les Argiles.

Dalt esquerra: Vista de la carretera C-1413z a l’alçada de Ca
N’Amat al barri del Papiol Baix. L’espai de titularitat municipal és
la situada entre el límit de l’asfalt i façana.
Dalt Dreta: Vista de la zona residencial del barri del Papiol Baix
on existeix xarxa d’aigües residuals que aboca a una obra de
drenatge de les carreteres C-1413a i C-1413z.
Esquerra: Vista de la masia de Can Colomé i del torrent de Les
Argiles per on circula el colꞏlector municipal d’aigües residuals
en alta gestionat per AMB.
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3. ANTECEDENTS
3.1. REGLAMENT METROPOLITÀ D’AIGÜES RESIDUALS
En data abril de 2019, en sessió celebrada el 26 de març de 2019, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va publicar el Text Refós del Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, amb les
rectificacions incloses, aprovat per acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de data
29 de gener de 2019.
El Reglament té per objecte l’ordenació i la intervenció administrativa de la utilització,
manteniment i conservació del servei públic de sanejament, que comprèn les xarxes de
clavegueram en titularitat municipal i la xarxa metropolitana de sanejament de la qual és titular
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
En el cas del municipi del Papiol, existeix colꞏlector en alta de titularitat municipal que connecta
les aigües residuals del nucli del Papiol amb el colꞏlector general que condueix les aigües
residuals fins a l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat. Aquest colꞏlector en alta circula pel Torrent de
les Argiles que limita amb el barri del Papiol Baix per la zona nord.



Els principals condicionants del Reglament al projecte són:



Punt de connexió. La connexió al colꞏlector es realitzarà mitjançant pou.
Treballs AMB. Els treballs de connexió seran realitzats directament per AMB,
Treballs contractista projecte. Els treballs a executar pel contractista d’aquest projecte finalitzaran
en el darrer pou previst abans de la connexió al colꞏlector d’AMB. Aquest darrer pou es trobarà situat
a una distància inferior a 10m del pou de connexió d’AMB.
Esquerra: Vista de pou del colꞏlector a la zona del torrent de les Argiles al
costat del tren d’alta velocitat Barcelona – Madrid / connexió mercaderies.
Baix dreta. Vista del Torrent de les Argiles i el colꞏlector en alta que circula
en aquest tram per la seva llera a la Masia de Can Colomé al límit del barri
del Papiol de Baix.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

Esquema connexió al colꞏlector d’AMB segons el Reglament Metropolità d’aigües residuals.

3.2. PROJECTE CONDICIONAMENT OBRA DE DRENATGE TORRENT DE LES
ARGILES

Projecte ‘Millora local. Drenatges. Condicionament de l’obra de drenatge transversal al PK 1+850 de

les carreteres C-1413a i C-1413z. Tram: El Papiol. Clau PC-CMB-17049’, redactat en data maig e

2020 pel consultor IGC bcn per encàrrec d’ Infraestructures.cat.

El projecte preveu l’ampliació de l’obra de drenatge del torrent de les Argiles sota les carreteres
C-1413a i C-1413z per garantir un cabal de pas d’aigües pluvials per un període de retorn
500anys. La solució consisteix en un nou calaix de formigó de dimensions 6x2m i 24,63m de
longitud més ampliació de la llera del torrent aigües amunt a la zona de l’estacionament de Can
Colomé.

El projecte també preveu la modificació del colꞏlector municipal d’aigües residuals en alta que
gestiona l’AMB en aquesta zona de Can Colomé ressituant el colꞏlector fora de la llera del torrent
i circulant pel seu marge esquerra.

En aquest punt on es modifica el colꞏlector és on el present projecte executiu de sanejament
preveu la connexió al colꞏlector en alta. Per tant, el projecte haurà de ser compatible amb la
situació actual i amb el nou disseny d’Infraestructures.
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Planta obra de drenatge projectada per Infraestructures, PC-CMB-17049, i reposició del colꞏlector en alta d’AMB per fora de la llera.

A l’annex ‘1. Antecedents i prescripcions’ s’inclou la documentació facilitada per Infraestructures.
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3.3. PROJECTE URBANITZACIÓ PAPIOL BAIX

Projecte d’urbanització del barri del Papiol de Baix que consisteix en la reurbanització dels
carrers interiors del barri i millora dels serveis.



El projecte preveu xarxa de clavegueram separativa per l’interior del barri amb les següents
característiques:



Aigües residuals. Projecta colꞏlector d’aigües residuals al passatge del Papiol Baix de
ø315mm que connecta a l’actual colꞏlector sota l’obra de drenatge de les carreteres C-1413a i
C-1413z per acabar abocant al medi. El present projecte preveu interceptar aquest nou
colꞏlector ø315mm per connectar les seves aigües residuals a la nova xarxa d’aigües residuals
projectada en paralꞏlel a la ctra. C-1413z per la zona de vorera connectarà a la xarxa municipal
en alta gestionada per l’AMB.
Aigües pluvials. Projecta colꞏlector d’aigües pluvials al passatge del Papiol Baix de ø400mm
que connecta a la captació de l’obra de drenatge sota la carretera C-1413z i C-1413a al final
del passatge del Papiol Baix. El present projecte interceptarà el colꞏlector d’aigües pluvials
previst al passatge per connectar-lo a l’obra de drenatge. La connexió consistirà en nou pou
que connecti el colꞏlector del projecte de reurbanització amb el tram de colꞏlector previst en
aquest projecte per creuar la futura xarxa d’aigües residuals dissenyada en paralꞏlel a la ctra.
C-1413z.
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4. DADES BÀSIQUES DE PARTIDA
4.1. TOPOGRAFIA
Per redactar el projecte executiu, l’Ajuntament del Papiol, ha encarregat un aixecament
topogràfic de detall de l’àmbit a l’empresa ‘Topografia Bosch’ realitzat en data juny de 2020.
L’aixecament utilitza el sistema oficial de coordenades ETRS89 – Projecció UTM Fus 31 Nord i
està realitzat en 2D. El sistema de coordenades altimètric és l’ EGM08D595 – Nivell mitjà de la
mar amb origen a Alacant.
Per completar l’aixecament de detall, s’ha utilitzat la cartografia del Mapa topogràfic metropolità
1:1.000 realitzat per l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
A partir de la fusió de la topografia amb la cartografia 1:1000 s’ha realitzat modelització digital del
terreny. Al plànol 2. Topografia del ‘Document nº2. Plànols’ del projecte es recull la modelització
digital del terreny.

INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA

4.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
4.2.1.

Vista del mapa 1/50.000 del Vallès Occidental de IGC a l’àmbit del Papiol de Baix (El Papiol).

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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Terrassa del Llobregat i afluents. Es troba 3m sobre el nivell del riu. Plistocè terminal –
Holocè basal (Ll_Qt2).

La zona geologia on es troba l’àmbit de projecte està format per sediments del riu Llobregat del
Plistocè i l’Holocè segons plànols 1/50.000 del Vallès Occidental de Geologia regional elaborats
per l’Institut Geològic de Catalunya:


SEDIMENTS DEL RIU LLOBREGAT. PLISTOCÈ I HOLOCÈ

Excavabilitat del material





QUALITAT

Únicament es preveu reaprofitament de material per a reblert
als punts sense contacte directe amb les canonades.

Material poc estable. Es preveu l’ús d’entibacions o en els
casos on no sigui possible un talús extés mínim 1H/2V.

Són materials en general fàcilment excavables al procedir de
sedimentació tot i que cal remarcar la possible presència de
blocs a la zona de llera arrastrats pels corrents.

OBSERVACIONS

Aquests materials són en general fàcilment excavables però no es pot garantir l’estabilitat durant
l’excavació de rases. Els materials analitzats es poden classificar com a sòls tolerables.

Estabilitat de les rases



No es preveu millora d’esplanada. Els paviments afectats no
presenten flonjalls ni defectes importants a simple vista.

DADES

Aprofitament de materials

≈
GEOTÈCNIA DETALL

Esplanada existent

4.2.2.

Per conèixer les característiques del terreny existent a l’àmbit de projecte s’ha realitzat estudi
geotècnic realitzat per l’empresa Losom, sl en data setembre 2020.

Llims i llims sorrencs
marrons cohesius

antròpiques

Reblert graves i restes

MATERIAL

Marginal

Sòl

Apte

No Apte

Reblert

Retro

Excavació

Retro

Tolerable

CARACTERÍSTIQUES

L’estudi té com objectiu conèixer els materials a l’àmbit per determinar la dificultat d’excavació de
les rases i la seva estabilitat per determinar la possible necessita d’entibacions. La geotècnia
també permet el dimensionament dels nous paviments projectats.

1,0 – 1,3m

POTÈNCIA
R. Reblert

1,3 – 4,0m

UNITAT

Ll. Llims

Els talussos d’excavació seran inestables a curt termini i necessitaran sosteniment, aquest fet
juntament amb la presència de materials granulars / reblert de cohesió baixa, farà que
l’excavació es pugui dur a terme amb talussos estesos 1H/2V al material de reblert. A partir de la
unitat de llims es recomana el mateix talús, però degut a la poca disponibilitat d’espai, degut a les
xarxes de serveis, s’ha previst en aquesta unitat un talús 1H/10V amb estrebada de les rases
que garanteixin la seguretat a l’obra. No s’ha detectat presència de freàtic.
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PLANEJAMENT

4.3. PLANEJAMENT I CADASTRE
4.3.1.
El règim urbanístic a la població de El Papiol queda regulat per les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità (PGM), aprovat l’any 1976. L’ extingida Corporació Metropolitana de
Barcelona va elaborar i tramitar una proposta de modificacions d’aquestes normes que, amb
algunes esmenes introduïdes per la Direcció General d’Urbanisme, va ser finalment aprovada pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data 8
d’agost de 1988.
L’àmbit del projecte està qualificat com a ‘Sòl urbà no consolidat’ inclòs dins del Pla de Millora
Urbana PMU-10 Papiol d’Abaix.

Plànols ordenació Normes Subsidiàries (La Cellera de Ter) i POUM (Anglès), extrets web Planejament (MUC - Generalitat Catalunya)
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Clau Sx1. Sistema Viari. Eixos estructurants.
Clau Sx2. Sistema Viari. Altre viari en sòl urbà
Clau 9-SS. Protecció de Sistemes Generals. Sistemes, Protecció.
Clau 15-M2. Conservació estructura urbana i edificació.

L’àmbit d’actuació està qualificat com a sistema viari (Illes Canàries) i zona verda (Palmes):









CADASTRE

Clau Sx1. Espai municipal per aparcament i vorera entre el límit de la Ctra. C-1413z, titularitat
de la Generalitat, i les façanes de propietat privada.
Claus Sx2. El colꞏlector de residuals creuarà el futur carrer de connexió interna.
Clau 9-SS. Zona de connexió amb el colꞏlector d’aigües residuals en alta de l’AMB.

El projecte es situa en les següents claus:

4.3.2.

Les dades cadastrals reconeixen l’àmbit d’actuació, qualificat al Planejament amb claus Sx1 i
Sx2, com a espai de propietat municipal terme municipal del Papiol. Per contra el tram de
colꞏlector que es situarà als terrenys amb clau de Planejament 9-SS són de propietat privada
segons la ‘Sede Electrónica del Catastro’ i caldrà contemplar a nivell de projecte les ocupacions
temporals i servitud d’aqüeducte necessàries.

Dades cadastrals de la parcelꞏla qualificada amb clau 9-SS on el nou colꞏlector d’aigües residuals connectarà amb la xarxa en alta
d’AMB.
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

ESQUEMA GENERAL

5.1. CLAVEGUERAM
5.1.1.

El sistema actual d’aigües residuals i pluvials al Papiol Baix és separatiu, si bé, és un sistema
incomplet i amb deficiències.

En diversos trams les aigües pluvials escolen per la vialitat per acabar creuant les carreteres C-

1413z i C-1413a per dues obres de drenatge existents on hi accedeixen mitjançant un pericó
sense tapa (obra drenatge bicicletes Amat) i mitjançant una canalització a cel obert per accedir a
l’antiga obra de drenatge de la carretera construïda amb mamposteria.

5.1.2.

SANEJAMENT - AIGÜES RESIDUALS

La xarxa d’aigües residuals actual consta de 3 trams independents. Dos d’ells acaben abocant al
medi i únicament el tram de la masia de Can Colomé connecta al colꞏlector en alta de la xarxa
d’AMB.

PUNTS D’ABOCAMENT

-

200mm que aboca directament al medi, després de creuar les carreteres, les aigües residuals de la
zona central del Papiol Baix on es troben els habitatges del barri.
Connexió colꞏlector en alta AMB. La masia i restaurant de Can Colomé juntament amb el taller
Befor, connecten les seves aigües residuals al colꞏlector en alta sota el torrent de les Argiles

Aprofitant l’esmentada obra de drenatge de la carretera s’ha executat colꞏlector de residuals de ø ≤

Abocament 1. Captació obra drenatge C-1413z i C-1413a a l’alçada de Ca N’Amat. Les aigües
residuals provinents de Bicicletes Amat i Ceràmiques Mary són abocades directament en aquesta
captació on són abocades al medi a través de l’obra de drenatge existent de la carretera.
Abocament 2. Obra drenatge C-1413z i C-1413a a l’alçada del Passatge Papiol Baix.

La xarxa d’aigües residuals és inconnexa amb una connexió al colꞏlector d’aigües residuals en
alta al Torrent de les Argiles però amb 2 abocaments directament al medi natural:

-

-

mitjançant un petit colꞏlector de ø ≤ 200mm.

XARXA AIGÜES RESIDUALS

La xarxa d’aigües residuals està dividida en 3 parts, una per a cada punt d’abocament descrit en
el punt anterior.

La xarxa que aboca al punt d’abocament 1 es situa al voral est de la carretera C-1413z entre

Ceràmiques Mary i l’ODT 1 a l’alçada de Ca N’Amat. El colꞏlector existent és de formigó ø160mm

i presenta problemes d’obturacions degut al seu reduït diàmetre i escàs pendent.
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amb façana a la ctra. C-1413z. El colꞏlector existent és de formigó ø ≤ 200mm i presenta els

Ramal 1. Circula pel carrer d’accés al barri del Papiol Baix per continuar pel voral est de la
carretera C-1413z fins al punt d’abocament 2. El ramal dona servei a la part sud de tallers Befor, a
l’antic hospital de la Sala Gran i als habitatges entre el carrer d’accés i el passatge del Papiol Baix

La xarxa que aboca al punt d’abocament 2 transcorre pel barri del Papiol Baix i consta de 2
ramals:

-

mateixos problemes que en el tram 1 degut al reduït diàmetre i, al tram paralꞏlel a la ctra., també
degut al seu baix pendent.
Ramal 2. Circula per l’interior del barri connectant amb el ramal 1 a través del passatge de Papiol
Baix. A partir del punt de connexió amb el ramal 1 el colꞏlector continua sota l’obra de drenatge fins
al seu punt d’abocament.

La xarxa d’aigües residuals que connecta al colꞏlector d’AMB circula paralꞏlel pel voral est de la

ctra. C-1413z i dona servei a la masia de Can Colomé, i el seu restaurant, més la part nord dels
taller Befor a través de la seva escomesa pel vial existent. Com en els casos anteriors, el reduït

diàmetre de la xarxa (formigó ø ≤ 200mm) i el mínim pendent provoquen problemes de

AIGÜES PLUVIALS – DRENATGE

sedimentació amb necessitats de manteniment importants.
5.1.3.

No existeix xarxa de drenatge al barri del Papiol Baix. Les aigües circulen en superfície fins a la
carretera de Caldes (C-1413z) on, seguint el seu voral est, són conduïdes fins a dues obres de
drenatge transversals existents que creuen les carreteres C-1413z i C-1413a. Després de creuar
les carreteres, les aigües pluvials són conduïdes a través de camps fins al torrent de les Argiles.
OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL

Obra drenatge 1. Ca N’Amat.
Obra drenatge 2. Papiol Baix.

Les 2 obres de drenatge existents sota
les carreteres C-1413a i C-1413z a
l’entorn de l’àmbit d’actuació són:





Les 2 obres de drenatge són propietat
de Carreteres de la Generalitat. Per
aquest motiu, el seu disseny i capacitat

no són objecte del projecte.

Únicament es modifiquen les captacions
al veure’s afectades pel nou colꞏlector
de residuals previst.

Les 2 captacions estan protegides per
barreres de seguretat flexibles tipus
biones.
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Obra de drenatge 1. Ca N’Amat

biona.

Obra de drenatge 2. Papiol de Baix

Obra de drenatge situada al final del
magatzem – botiga de bicicletes Amat.
L’obra de drenatge consta d’un pericó de
maó de fondària lliure aproximada 1m. A 90
cm de la superfície un colꞏlector de
diàmetre 400-500mm de formigó creua les
carreteres C-1413a i C-1413z per drenar
les aigües de la pròpia carretera C-1413z i
les provinents de part del Papiol Baix.
El
pericó està
obert
per
facilitar
l’escolament de les aigües pluvials i està
protegit contra la caiguda de vehicles al seu
interior mitjançant una barrera flexible tipus

Al pericó accedeixen també les aigües residuals dels magatzems industrials de bicicletes Amat i
Cerámicas Mary que després de creuar les 2 carreteres per l’obra de drenatge són abocades al
medi sense cap tipus de control. Al ser el pou més profund que la sortida de les aigües pluvials
provoca que s’acumulin aigües residuals en aquest punt.
L’obra de drenatge dona continuïtat a les
aigües pluvials provinents del Passatge del
Papiol Baix. El passatge recull les aigües
pluvials provinents del carrer del Papiol Baix
i les que escolen dels propis habitatges del
barri.
A l’obra de drenatge, a part de l’aigua del
passatge, també hi escolen les aigües
pluvials del barri situades entre el passatge i
el torrent de Les Argiles (per sobre de la
carretera C-1413z) limitades per la carretera
C-1413z i les vies de rodalies d’ADIF.
L’obra de drenatge és de mamposteria sota
la C-1413z amb una part inicial ampliada
mitjançant biguetes metàlꞏliques sota la zona de vorera. Consta de mitja volta de diàmetre
aproximat de 800mm.
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Per l’interior de l’obra de drenatge i circula un tub de residuals de ø ≈ 160-200mm de formigó que
condueix les aigües residuals fins al torrent de les Argiles on són abocades al medi. Les aigües
residuals provenen del barri del Papiol Baix mitjançant colꞏlectors de residuals situats sota el
passatge i sota el voral de la carretera

PAVIMENTS

5.2. MATERIALS ENTORN: PAVIMENTS I MOBILIARI
5.2.1.

CARRETERA C-1413Z

Els paviments són variables al llarg de l’àmbit
d’actuació sent en la seva totalitat paviments de caire
provisional. El paviment de la carretera C-1413z i el
seu voral, banda barri Papiol de Baix, és asfàltic. Els
paviments de la franja municipal, entre el final del

voral asfaltat i les façanes presenten diferents
característiques en funció del tram:

 Tram Ca N’Amat. Franja de formigó de ≈1,8m
ample completada amb vorera de panot 9 pastilles
20x20cm i vorada de formigó tipus T2 i amplada ≈2,0m. La
vorera no té continuïtat a tot el tram quedant en alguns
punts un ample de ≈3,8m de formigó.
 Tram Cecauto / restaurant Ting. Als trams amb
habitatges amb façana a la crta. C-1413z les
característiques del paviment es similar al tram de Ca
N’Amat: franja de formigó i vorera de formigó per un ample
total a l’entorn del 4m.
Als trams sense habitatges l’espai disponible no es
troba pavimentat.
 Tram Carrer Papiol de Baix – Can Colomé. Com
als trams del cas anterior sense habitatges, tota la franja
disponible es troba esplanada però sense pavimentar. En
aquest tram la franja disponible es situa a l’entorn dels 2m
d’ample ja que la resta d’espai de titularitat està formada
per un talús de transició entre el voral i l’esplanada de la
parcelꞏla adjacent situada a cota més alta.
Paviment de formigó en massa de 20cm de gruix.
Base de tot-ú artificial de 15cm de gruix.





En aquests 3 trams s’utilitza la franja de formigó i/o
terra com a zona d’estacionament juntament amb el
voral asfaltat de la carretera.
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ESTACIONAMENT CAN COLOMÉ

CARRERS ACCÉS AL BARRI

 Tram Masia de Can Colomé. Franja sense
pavimentar d’amplada variable entre els 1,3 i els 5,7m. A la
zona de més amplitud incorpora vorera de formigó, sense
vorada, d’aproximadament 1,1m d’ample.
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BARRERES DE PROTECCIÓ

MOBILIARI I JARDINERIA

Per protegir les captacions de les 2 obres de drenatge de l’àmbit existeixen barreres flexibles
tipus biona.
5.2.3.

L’àmbit de projecte no presenta mobiliari fixe.

Els talussos existents presenten vegetació típica de ribera amb gran varietat d’espècies
arbustives i plantes herbàcies. No existeix arbrat a l’espai per on es preveu el pas dels nous
colꞏlectors i canonades.
PARADES TRANSPORT PÚBLIC

No existeixen línies ni parades de transport púbic a l’àmbit que es puguin veure afectades per

Baixa

Alta

SERVEI

5.3. XARXES DE SERVEIS

les obres.

5.2.4.

Entre la Masia de Can Colomé i el torrent de Les
Argiles existeix zona esplanada per estacionament
del restaurant Can Colomé.

Els serveis existents i les companyies operadores a l’àmbit són els següents:

Xarxa de sanejament

Àrea Metropolitana Barcelona (AMB)

Xarxa municipal

Xarxa municipal. Gestió Aigües de Barcelona

Xarxa d’enllumenat públic
Xarxa d’abastament

Telefónica

Endesa

Nedgia / Gas Natural
Xarxa d’electricitat

A l’annex ‘7. Serveis afectats’ es recull tota la informació facilitada per les companyies de serveis.

Ewise-Acefat: AMB, Aigües de Barcelona, Endesa, Nedgia i Telefónica. Les xarxes municipals
s’han obtingut a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.

Els serveis existents de les companyies subministradores s’han obtingut a partir de la plataforma

Xarxes de telecomunicacions

Xarxa de gas
Alta i baixa tensió

COMPANYIA

El paviment és de sauló compactat amb capa
superficial de graveta per evitar bassals en dies de
pluja.
A l’estacionament s’accedeix directament des de la
ctra. C-1413z.

Esquerra: Carrer accés zona habitatges del Papiol de Baix. Dreta: Accés Tallers Befor i terrassa Masia de Can Colomé.

Els Paviments dels carrers que donen accés a l’interior del barri són a un únic nivell i amb
paviment de formigó.
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XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS.


Enllumenat. La xarxa d’enllumenat alimenta els 4 punts de llum LED existents al carrer del
Papiol de Baix. Disposa de quadre d’enllumenat amb una potència contractada de 0,7kW situat
a la confluència del carrer amb el passatge del Papiol de Baix.





Aèria trenada als trams per l’interior de parcelꞏles industrials (tallers Befor).

Aèria amb cable nu recolzat en cadiretes subjectades a façana als trams de l’interior
de la zona residencial del Papiol de Baix.

Endesa. Xarxa d’electricitat de baixa tensió de diferents tipologies:

La xarxa té connexions amb el passatge i el carrer del Papiol Baix. En aquestes derivacions
existeixen pericons per a diverses vàlvules de seccionament i ventoses.
Gas Natural. No existeix xarxa de gas al barri. Existeix xarxa de gas en alta tipus B a la banda
oest de la carretera C-1413a que no es veu afectada pels treballs previstos al projecte.

torrent de Les Argiles el diàmetre és de 100mm. La xarxa transcorre en paralꞏlel a la carretera
C-1413z sota la franja municipal.

és 25mm de PVC en base a la cala realitzada. Al tram entre el passatge del Papiol Baix i el

Aigües de Barcelona. Xarxa d’abastament d’aigua potable sota la franja municipal entre el voral
de la ctra. C-1413z i les façanes. El diàmetre entre el passatge del Papiol de Baix i Ca N’Amat

XARXES DE SERVEIS DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES.










Xarxa soterrada. Xarxa principal de transport situada sota el voral de la carretera C1413z pel seu marge est en paralꞏlel als futurs colꞏlectors que el projecte preveu. La
xarxa presenta derivació a la cruïlla de la carretera C-1413z amb el carrer que dona
accés als tallers Befor. La xarxa derivada creua les vies d’Adif i l’Autopista B-23.

No existeix xarxa d’Endesa al voral de la ctra. C-1413z on es situa l’àmbit de projecte i per tant
no es preveuen afectacions. Totes les escomeses dels habitatges són aèries.
Xarxes de telefonia i telecomunicacions: Existeix xarxa soterrada de transport i xarxa aèria
per a la distribució del servei al barri del Papiol de Baix:



Xarxa aèria. Xarxa aèria per distribució dels habitatges i parcelꞏles del barri. El cablejat
és trenat i grapat a façana als trams amb habitatges amb façana a la ctra. C-1413z. La
xarxa és aèria amb suports de fusta al límit de la franja municipal amb les parcelꞏles
privades als trams sense edificacions.

CALES DETECCIÓ SERVEIS
Durant la redacció del projecte s’han realitzat 2 cales per detectar la
presència de les xarxes de serveis soterrades i poder-les ubicar
correctament amb l’ajuda de l’aixecament topogràfic. Les cales s’han
realitzat a l’entorn de la captació de l’ODT C-1413z al Papiol Baix.
A partir de les cales s’ha comprovat que la xarxa de Telefónica
paralꞏlela a la ctra. C-1413z transcorre per sota del seu voral mentre
que la xarxa d’aigua (Aigües de Barcelona) transcorre per sota de la
franja
municipal
amb
canonada
de
PVC.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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6. OBJECTE DEL PROJECTE
6.1. OBJECTE DEL DOCUMENT

L’objecte del projecte és definir amb el detall suficient l’actuació per a la posterior licitació i
adjudicació de les obres.

Servirà també de base per determinar el cost de les obres i consensuar la solució amb tots els
Agents, Administracions i Companyies afectades.

6.2. OBJECTE DE LA PROPOSTA

L’objectiu i filosofia de l’actuació és eliminar els actuals abocaments d’aigües residuals al medi

recollint-les mitjançant nova xarxa de sanejament que les connectarà a l’actual colꞏlector
municipal d’aigües residuals en alta gestionat per l’AMB que es troba situat sota el torrent de les
Argiles a l’extrem nord del barri.
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7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
7.1. SANEJAMENT – AIGÜES RESIDUALS
El projecte, a partir
de
l’anàlisi
d’alternatives
que
s’adjunta a l’annex ‘5.
Sanejament’,
desenvolupa l’opció
de xarxa de residuals
per gravetat en baixa
amb la instalꞏlació
d’una
estació
de
bombament
i
la
corresponent
impulsió des del seu
punt baix fins a la
connexió al colꞏlector
de
Can
Colomé
d’aigües residuals a
renovar. El colꞏlector
renovat
de
Can
Colomé
acabarà
connectant
al
colꞏlector
d’aigües
residuals
en
alta
situat sota el torrent
de Les Argiles.
A continuació es
descriu i justifica la
xarxa de sanejament
dissenyada.

7.1.1.

COLꞏLECTORS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

L’objectiu de la nova xarxa dissenyada és eliminar els abocaments d’aigües residuals al medi, a
través de les obres de drenatge 1 i 2 de les carreteres de la Generalitat C-1413a i C-1413z, i
conduir totes aquestes aigües residuals fins al colꞏlector municipal en alta gestionat per l’AMB.

Per aconseguir eliminar els abocaments, les aigües residuals generades al Papiol Baix es

recullen i són conduïdes mitjançant colꞏlectors ø315 i ø400mm fins al punt baix del barri a la
confluència del passatge del Papiol Baix amb la carretera C-1413z. En aquest punt, i per salvar
la diferència de cota, les aigües són bombejades fins al colꞏlector d’aigües residuals en alta
gestionat per AMB sota el torrent de les Argiles a través del voral, i sense afectar la zona
asfaltada, de la pròpia carretera C-1413z i de l’aparcament de Can Colomé.

La nova xarxa d’aigües residuals a més de donar servei a les parcelꞏles i habitatges actuals
permetrà abastir a edificacions futures amb façana a la carretera C-1413a. La xarxa constarà de
2 trams diferenciats que connectaran a l’arqueta de retenció de sòlids prèvia a la impulsió
dissenyada més un colꞏlector per al trencament de càrrega i connexió a la xarxa d’aigües
residuals en alta municipal gestionada per AMB:

doble paret SN8. El nou colꞏlector recollirà les aigües de Bicicletes Amat i de Ceràmiques Mary i

1. Colꞏlector A. Ca N’Amat – Dipòsit retenció sòlids. Colꞏlector de 315 -400mm PE corrugat de

les conduirà fins a l’arqueta per a retenció de sòlids. El tram inicial fins al PA7 és de 315mm per

minimitzar l’afectació de l’espai provocada per les façanes desalineades i avançades existents. El
tram entre el PA7, punt on es connecten les aigües residuals del Passatge del Papiol Baix, i

l’arqueta de retenció de sòlids serà de 400mm al disposar-se d’espai suficient.

160mm PE corrugat de doble paret SN8. El colꞏlector connecta les aigües residuals

2. Colꞏlector B. Impulsió (Connexió dipòsit retenció sòlids amb pou bombes). Tram de colꞏlector

emmagatzemades al dipòsit de retenció de greixos amb el pou de bombament.

3. Colꞏlector C. Cecauto – Dipòsit retenció sòlids. Colꞏlector de 400mm PE corrugat de doble

paret SN8. El nou colꞏlector recollirà les aigües residuals provinents del colꞏlector sota el carrer
d’accés a Papiol Baix i totes les parcelꞏles (existents i futures) amb façana a la carretera C-1413a.
4. Colꞏlector D. Connexió AMB. Situat al costat del Torrent de Les Argiles, té la funció de
trencament de càrrega de la impulsió i connectar les aigües residuals per gravetat al colꞏlector
municipal de residuals gestionat per l’AMB. El colꞏlector també recollirà les aigües residuals de la
Masia Can Colomé, i el seu restaurant i els tallers Befor. El tram entre el pou PD3 i la connexió al
pou del colꞏlector d’AMB el realitzarà directament AMB d’acord amb el seu plec de condicions.

El 315 - 400mm és suficient per recollir tots els cabals d’aigües residuals que generin les

parcelꞏles actuals i futures del barri al mateix temps que facilita la neteja de la xarxa. D’aquesta
manera, s’eliminen els colꞏlectors paralꞏlels a la ctra. C-1413z de diàmetre insuficient i que
provocaven sedimentació i obturació a la xarxa. A l’annex ‘5. Sanejament’ es justifica el
dimensionament del colꞏlector.
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BOMBAMENT – IMPULSIÓ

- Doble bomba tipus
Piraña 09/2-D01*10-K-S-P
de Sulzer o equivalent.
Bomba
submergible
trituradora
per
evitar
afectacions per possibles
sòlids urbans. Doble bomba
per
seguretat
amb
funcionament en paralꞏlel i
alternatiu per minimitzar
risc de fallada de bombes per inactivitat.
Pou prefabricat tipus Synconta 902B gamma ABS de Sulzer o equivalent. Pou adaptat a les
bombes Piraña dissenyades. Incorpora bastiment + tapa i guies amb ancoratge per a la fàcil
instalꞏlació i retirada de les bombes en cas de manteniment i/o renovació. El pou incorpora
adaptador per assolir alçada de 2,5m. El pou compta amb maniguets ja preparats per entrada
colꞏlector gravetat (ø150-160mm), impulsió (ø50mm) i sobreeixidor (ø100mm).
Sobreeixidor i ventilació. Connexió del sobreeixidor del pou Synconta a la captació de l’obra de
drenatge 2 per seguretat en cas de fallada de bombes. La ubicació de l’estació de bombament al
punt baix del passatge de Papiol Baix també ve motivada per disposar d’un punt d’evacuació del
sobreeixidor. El pou disposa també de sortida de ventilació per evitar l’acumulació de gasos.
Quadre elèctric. Per al funcionament i control de les 2 bombes s’instalꞏlarà un quadre elèctric
trifàsic III+N 4KW i 9A DIR de 400VSC tipus ECPmini de Sulzer o similar. El quadre és

Les
característiques
principals de l’estació són:

5. Estació de bombament. S’ubica al punt baix del barri del Papiol Baix amb l’objectiu de
minimitzar les excavacions a la xarxa d’aigües residuals per gravetat degut a les característiques
geotècniques del terreny que aconsellen minimitzar l’excavació per la seva poca sostenibilitat el
comportaria problemes de seguretat i/o sobrecostos d’apuntalament / estrebada.
6. Canonada d’impulsió. Canonada de ø50mm de PEAD PE-100 i 16 atm que conduirà les
aigües residuals des del bombament fins al pou PD2 del colꞏlector ‘D. Can Colomé’ on es
produirà el trencament de càrrega que conduirà les aigües residuals, juntament amb les de la
zona de Can Colomé, fins al colꞏlector en alta. El pou de trencament no és PD1 per la seva
escassa profunditat que dificulta el trencament amb cota suficient.

7.1.2.

-

-

-

-

-

-
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d’arrancada directe i permet el funcionament de les 2 bombes en paralꞏlel i alternativament.
Sistema de control manual i automàtic del bombament mitjançant controlador PC211 que inclou
boia de nivell per arrancada i aturades temporitzades.
Vàlvula de retenció i de tancament tipus comporta. Per a la canonada d’impulsió DN50mm a la
sortida de les bombes.
Arqueta 2,0x1,0x2,0m per a dipòsit i recollida de sòlids. Abans d’accedir al pou de bombes, les
aigües residuals passaran per a un pericó que incorpora a cadascuna de les seves 2 entrades un
cistell de desbast de planxa perforada de dimensions 60x40x40cm i llum de pas de 30mm per a
retenció de sòlids i evitar que accedeixin fins a les bombes. L’arqueta servirà també com a dipòsit
d’aigües residuals per economitzar l’arrencada de les bombes.
Colꞏlector de connexió. L’anomenat colꞏlector B de connexió és un tram de colꞏlector de longitud

0,5m de PEAD corrugat de doble paret i ext 160mm que permet connectar el dipòsit de greixos
amb el pou Synconta del bombament.

Imatges i detalls esquemàtics de les bombes tipus Piranha 09D i del pou Synconta de Sulzer o similar.
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7.2. AIGÜES PLUVIALS - DRENATGE
El projecte únicament preveu la reposició de les captacions de les obres de drenatge existents
afectades pel nou colꞏlector d’aigües residuals projectat. Tal i com s’ha comentant al punt de
situació actual, no es qüestiona ni el disseny ni la capacitat d’aquestes obres de drenatge al no
formar part de l’àmbit de projecte i ser propietat de Carreteres de la Generalitat.
Es preveu la reposició de les captacions de les ODT 1 i 2 mitjançant l’execució de noves
arquetes de formigó prefabricat de dimensions lliures 1,0x1,0x1,5m i solera de formigó de 14cm.
Les arquetes tindran resistència característica mínima del formigó de 40N/mm² amb armadures
d’acer tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500 N/mm² tipus Palau Prefabricats o equivalent.
L’arqueta anirà assentada sobre una base de formigó de neteja de 10 cm mínim HL-15.
Les arquetes aniran tapades amb lloses de transició superiors de formigó armat amb obertura
per a registre de ø lliure 600mm. La tapa de registre serà tipus embornal per permetre
l’escolament de les aigües de pluja cap al seu interior.

REPOSICIÓ CAPTACIÓ OBRA DRENATGE 1. CA N’AMAT

Per a cadascuna de les 2 captacions es renovaran les barreres flexibles tipus biona que
substituiran les existents retirades per les afectacions produïdes durant les obres.
7.2.1.

A l’ arqueta 1,0x1,0x1,5m es connectarà
el colꞏlector ø ≈400-500mm de l’obra de
drenatge existent sota les carreteres C1413z i C-1413a que no es modifica.
Entre el fons de l’arqueta i el colꞏlector
existent de l’obra de drenatge es situarà
el nou colꞏlector d’aigües residuals que
serà passant sense permetre el barreig
de les aigües pluvials amb les residuals.
Per garantir-ho, es reblirà el fons de
l’arqueta amb formigó HM-20 fins a un
mínim de 10cm sobre la clau del nou
colꞏlector d’aigües residuals.
En la mesura del possible, es deixarà
sorrer per retenir el màxim nombre de fins
que pugui arrastrar l’aigua de pluja.
Figura. Detall de les característiques de l’arqueta i pas
del colꞏlector d’aigües residuals pel seu interior.

7.2.2.

7.2.3.
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REPOSICIÓ CAPTACIÓ OBRA DRENATGE 2. PAPIOL BAIX

A aquesta arqueta 1,0x1,0x1,5m es connectarà l’obra de
drenatge de mamposteria existent de mitja volta amb ø
≈800mm. També es connectarà el nou colꞏlector d’aigües
pluvials del passatge del Papiol Baix ø800mm de PEAD
corrugat de doble paret que es defineix i justifica als punts
posteriors d’aquest annex.

Com en l’arqueta anterior, entre el fons de l’arqueta, el
colꞏlector existent de l’obra de drenatge i el nou colꞏlector
del passatge es situarà el nou colꞏlector d’aigües residuals
que serà passant sense permetre el barreig de les aigües
pluvials amb les residuals. Per garantir-ho, es reblirà el
fons de l’arqueta amb formigó HM-20 fins a un mínim de
10cm sobre la clau del nou colꞏlector d’aigües residuals.

En la mesura del possible, es deixarà sorrer per retenir el
màxim nombre de fins que pugui arrastrar l’aigua de pluja.

XARXA DRENATGE PASSATGE PAPIOL BAIX

Es preveu tram de xarxa amb colꞏlector de 800mm de PE corrugat de doble paret al passatge

del Papiol Baix entre la captació de l’obra de drenatge i l’alineació de les façanes de les
edificacions de la C-1413z per possibilitar l’ampliació de la zona d’estacionament / vorera. El nou
colꞏlector recollirà les aigües pluvials que baixen superficialment pel passatge i les conduirà fins a
la nova captació de l’ODT2.

Aquest tram de colꞏlector no s’augmenta el volum ni el cabal d’aigua que arriba a l’ODT 2 car
l’únic que fa es soterrar les aigües pluvials superficials del passatge en un tram de 3m.

El 800mm és suficient per la conca del passatge i tota la conca associada de l’ODT 2 de 1,6Ha.

Per recollir les aigües de pluja superficials del passatge es preveu una embocadura prefabricada
de formigó armat tipus GLS o equivalent, per a un tub de formigó, PVC o politilè de 800mm de
diàmetre nominal. L’embocadura inclourà aleta i solera de 12cm. L’embocadura es situarà sobre
base de formigó de neteja mínim HL-150 de 10 cm de gruix.

El colꞏlector previst al ‘Projecte d’Urbanització del Papiol de Baix’ descrit a l’apartat ‘3.
Antecedents’ es connectarà a la nova arqueta de la captació de l’ODT 2. En cas que el projecte
d’urbanització s’executi amb anterioritat, el Director de les Obres juntament amb l’Ajuntament del
Papiol podran decidir l’eliminació del tram de colꞏlector ø800mm i la seva embocadura.
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GEOMETRIA

7.3. TRAÇAT
7.3.1.



REPLANTEIG

Colꞏlectors aigües residuals per gravetat. Formats per alineacions rectilínies entre pous.
Sense presència de girs ni colzes.
Impulsió. Traçat bàsicament rectilini amb corbes de radi mínim 5m als punts on són estrictament
necessaris per ubicar-se en paralꞏlel a la xarxa d’aigües residuals per gravetat, inici de tram i
zona de Can Colomé per adaptar-se al cost sortint de la Masia.

La nova canonada estarà formada per 5 alineacions rectilínies:



7.3.2.

RASANTS I PENDENTS

Al plànol ‘4.C. Sanejament. Plantes. Geometria’ del document nº2 Plànols s’adjunta taula amb les
coordenades de replanteig dels pous dissenyats per a la xarxa d’aigües residuals.
7.3.3.

El traçat en alçat està condicionat per les 2 obres de drenatge a creuar i el punt de connexió al
colꞏlector municipal en alta. A la resta de trams el pendent serà el mínim (0,5%):








Colꞏlector A. Ca N’Amat – Dipòsit retenció sòlids. Pendent de l’ 1,5% entre els pous PA1 i
PA2 per aconseguir sota suficient per poder creuar sota la captació de l’ODT 1 de les carreteres
C-1413a i C-1413z. A partir del pou PA2 i fins al dipòsit de retenció de sòlids el colꞏlector es
dissenya amb un pendent del 0,5% que li permet creuar també inferiorment l’ODT 2 però
minimitzant l’excavació.
Colꞏlector B. Impulsió (Connexió dipòsit retenció sòlids amb pou bombes). Pendent del 2%
per facilitar l’entrada de l’aigua des del dipòsit de retenció de sòlids fins al pou de bombes.
Colꞏlector C. Cecauto – Dipòsit retenció sòlids. Primer tram entre els pous PC1 i PC2 al 0,5%
per minimitzar l’excavació i reduir el risc de possibles afectacions als serveis. Entre el PC2 i el
dipòsit de retenció de sòlids el pendent és del 1,9% per arribar a la cota necessària per poder
instalꞏlar la reixa de desbast.
Colꞏlector D. Connexió AMB. Pendent mínim del 0,5% per garantir arribar a la cota de connexió
al colꞏlector d’AMB amb el recobriment mínim indispensable (≥0,5m segons el model de càlcul
ATV A 127) entre els PD1 i PD2.

7.4. RASA. SECCIÓ TIPUS



Colꞏlectors aigües residuals per gravetat. En funció de la disponibilitat de terreny de l’entorn
el procediment constructiu variarà per minimitzar el risc d’afectacions a serveis de companyies.
Canonada impulsió. En cas de situar-se en paralꞏlel a colꞏlectors d’aigües residuals per
gravetat es compartirà rasa per minimitzar excavació.

Es defineixen 2 tipus genèrics de rases:



Al plànol ‘6.D. Sanejament. Detalls. Rases Tipus’ està definida la rasa

7.4.1.
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RASA COLꞏLECTORS PER GRAVETAT

TRAM GENÈRIC

Per a la resta de trams, es preveu executar amb
apuntalament / estrebada la part de rasa que inclou
el llit i la base d’assentament, el tub i el seu
recobriment amb sòl seleccionat fins 30cm per sobre
del tub. L’alçada total del tram és de 80cm amb
colꞏlector de ø400mm i de 70cm per als trams amb
colꞏlector de ø315mm.

Per minimitzar el cost de l’apuntalament / estrebada
l’alçada restant de rasa s’excavarà amb angle 1H/2V
per garantir-ne l’estabilitat.

Colꞏlector ‘A. Ca N’Amat’. Entre pous PA2 i PA7.
Colꞏlector ‘D. Connexió AMB’. Entre pous PD1 i PD2.

 Llit i base assentament amb formigó HM-20. Angle de
la base d’assentament (2α) entre els 120–180º (*).
 Reblert lateral i superior clau. Sòl seleccionat
compactat al 98% del PM ≥ 30cm sobre la clau del tub.
 Reblert fins a nivell de terreny amb material procedent

Les característiques de la rasa són:





Per als trams on l’amplada disponible per a l’execució
de la rasa és mínima es preveu apuntalament i
estrebada en tota la seva alçada. Els trams on es
preveu aquest tipus de rasa són:

TRAM CAN COLOMÉ ENTRE SERVEIS / CA N’AMAT AMB FAÇANA DESALINEADA

de la pròpia obra compactat al 95% PM.

TRAM COLꞏLECTOR RESIDUALS – CANONADA IMPULSIÓ EN PARALꞏLEL

7.4.2.

RASA IMPULSIÓ

Per als trams on la canonada d’impulsió circula en paralꞏlel a la canonada d’aigües residuals,
s’aprofitarà la mateixa rasa, amb sobreample de 10cm, per minimitzar els moviments de terres.

A executar únicament als trams on la canonada d’impulsió PEAD 50mm PE-100 no s’executa


Llit d’assentament amb formigó HM-20.
Reblert base, lateral i superior clau. Sòl seleccionat compactat al 98% del PM ≥ 30cm sobre
clau del tub.
Reblert fins a nivell de terreny amb material procedent de la pròpia obra compactat al 95% PM

colꞏlector d’aigües residuals en paralꞏlel. Les característiques de la rasa són:
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POUS DE REGISTRE

7.5. OBRA CIVIL
7.5.1.
S’executaran pous de registre amb una interdistància màxima de 50m per facilitar el control i
manteniment de la xarxa d’aigües residuals dissenyada.
Els pous de registre són prefabricats de formigó amb alçades totals entre 1,4 i 2,2m. El pou
disposarà de solera de formigó HM-20 fins a nivell de colꞏlector per evitar acumulació d’aigües
residuals que provocarien males olors.

7.5.2.

PERICONS DE REGISTRE

Les tapes de registre seran amb bastiment circular de fosa dúctil i tapa recolzada, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, colꞏlocat amb morter.

Els pericons de registre s’executaran per facilitar el control i manteniment de la xarxa d’aigües
residuals dissenyada però també s’han previst amb l’objectiu de minimitzar l’espai i facilitar els
canvis de direcció als trams on l’espai disponible per a la nova xarxa és reduït: Colꞏlector ‘A. Ca
N’Amat’ entre els pous PA3 i PA6.
Els pericons de registre són també prefabricats de formigó però de dimensions en planta
0,6x0,6mext i 0,5x0,5m d’amplada interior lliure. Els pericons incorporen solera des de fàbrica i
que es recreixerà in-situ amb formigó HM-20 per evitar l’acumulació d’aigües residuals.

ESCOMESES DOMICILIÀRIES

Previstes tapes de formigó quadrades de 0,5x0,5m per reduir el risc de trencament pels vehicles.
7.5.3.

FIBRA ÒPTICA

El projecte preveu la reconnexió de totes les escomeses domiciliàries afectades.
7.5.4.

No es preveu la implantació de xarxa de fibra òptica amb l’execució del nou sanejament.

PAVIMENTACIÓ

7.6. MATERIALS: PAVIMENTS, MOBILIARI I JARDINERIA
7.6.1.



S’aprofitarà l’actuació per millorar el paviment de la franja municipal del voral est de la carretera
C-1414z:
Rigola – cuneta transitable de formigó HM-30 i de 0,4m d’ample. L’objectiu de la cuneta és, en
episodis de pluges les lleus les aigües escolades a la ctra., al seu voral i a la zona
d’estacionament / vorera, recollir i conduir les aigües escolades fins a les captacions de les
obres de drenatge existent.

7.6.2.
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Pavimentació franja municipal d’estacionament actualment amb paviment tou (sauló /
grava / tot-ú) per evitar l’entollament de l’aigua en dies de pluja.

Es renoven els trams ja executats amb formigó.

Paviment de formigó HF-35 de 20cm de gruix. Es colꞏlocarà nou paviment de formigó a les
següents zones:


 Pavimentació franja 5m accés estacionament Masia de Can Colomé. Per millorar
l’accés a l’estacionament i evitar també l’entollament en dies de pluja.
Vorada de formigó tipus T3 28x17x100cm. Reposició de la vorada actual afectada i nova
vorada a la vorera existent a la Masia de Can Colomé.
Reposició paviment granular a l’estacionament de la Masia de Can Colomé. Es reposarà
l’actualment paviment granular de l’estacionament més enllà dels primers 5m formigonats
previstos per la seva millora.

BARRERES DE PROTECCIÓ

Al tractar-se d’un vial en zona consolidada, i d’acord amb les previsions geològiques
geotècniques descrites, no s’estima necessari millorar l’esplanada. No obstant, durant les obres
s’haurà de comprovar la qualitat de l’esplanada i en cas necessari la Direcció Facultativa haurà
de decidir les mesures oportunes per millorar-la.

MOBILIARI

Reposició de les barreres flexibles tipus biona que protegeixen les captacions de les 2 obres de
drenatge de l’àmbit. Les barreres es reposaran amb les mateixes característiques i disposició
que les actuals i sempre acomplint la normativa vigent.
7.6.3.

JARDINERIA

El projecte no preveu la instalꞏlació de mobiliari.
7.6.4.

Per reposar les característiques ambientals dels talussos afectats per l’execució de les rases es
preveu hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de celꞏlulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica.
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ENLLUMENAT

7.7. XARXES DE SERVEIS. DISSENY I AFECTACIONS
7.7.1.
S’ampliarà la potència del quadre d’enllumenat des dels 0,7kW actuals fins a 3,45 kW per donar
servei a la potència de 2,2kW que requereixen les bombes Piraña de Sulzer o similar instalꞏlades
amb un funcionament en paralꞏlel. El projecte les gestions amb la companyia elèctrica Endesa
més la legalització davant d’Indústria de l’ampliació del quadre.

ABASTAMENT: AIGÜES DE BARCELONA

Es preveu també la reubicació del quadre d’enllumenat des del carrer del Papiol Baix al Passatge
del Papiol Baix per requisit municipal. La nova ubicació és contigua a l’actual però ubicada en
façana que no provoca problemes d’accés a les finques.
7.7.2.

Al tram entre els pous PA2 i PA7 degut a l’estretor de l’espai disponible, es contempla la
renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb l’objectiu d’evitar afectacions durant les


definirà companyia en el moment de l’execució de les obres.
Accessoris i pericons. Reposició instalꞏlacions d’acord amb els criteris a establir per
companyia durant l’execució de les obres.

Canonada 90mm PEAD PE-100 16 atm. Les característiques i diàmetre de la canonada els

obres i per dota d’un major diàmetre al tram al ser actualment de 25mm:



XARXES DE SERVEIS AFECTATS

La instalꞏlació de la nova canonada PEAD PE-100 16 atm anirà a càrrec de la companyia, al
tractar-se d’una millora al servei, mentre que l’obra civil està prevista al pressupost del projecte.
7.7.3.
TELEFÓNICA



Pericons. Es preveu el recrescut / rebaix dels pericons de les xarxes de telecomunicacions
situades a l’àmbit com a conseqüència dels ajustos de rasant i pendents transversals derivats
de la nova tipologia de carrer
Paralꞏlelisme. S’ha determinat la xarxa existent a partir dels plànols orientatius de companyia i
de la ubicació topogràfica dels pericons / cambres de registre. Per aquest motiu no es
preveuen afectacions al servei, no obstant, el projecte preveu partida per possibles afectacions
a la xarxa degut a la proximitat a les noves rases a executar i pels encreuaments necessaris
sota la canalització de Telefónica.
Xarxa àeria. No es preveuen afectacions si bé caldrà garantir que grues i camions no es situïn
sota la vertical de les línies durant els treballs.

Les úniques afectacions a les xarxes de serveis són les derivades dels lleugers canvis de cotes
als pericons:
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No existeix xarxa d’Endesa al voral de la ctra. C-1413z on es situa l’àmbit de projecte i per tant
no es preveuen afectacions. Totes les escomeses dels habitatges són aèries grapades a façanes
i s’alimenten des de la línia existent al carrer del Papiol Baix.

7.7.4.

NEDGIA CATALUNYA / GAS NATURAL REDES GLP

El projecte si preveu la contractació a companyia de l’ampliació de potència fins a 3,45kW, des
dels 0,7kW actuals, per al quadre d’enllumenat per donar servei a les bombes projectades al punt
d’impulsió.

D’acord amb els plànols facilitats per companyia, no existeix xarxa a l’àmbit de projecte i per tant
no es preveuen afectacions.
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8. RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE
8.1. OBRA MECÀNICA. INSTALꞏLACIONS
AMIDAMENT
OBSERVACIONS
Pou impulsió - Pou trencament PD2

CONCEPTE
ml

Unitat

257,3

Valor

Canonada im puls ió PEAD  50m m

Base i llit canonades i colꞏlectors

Rasa canonada i obres auxiliars i terra
vegetal

OBSERVACIONS

Arqueta dipòsit / Retenció sòlids

Pou bombament Synconta

Funcionament en paralꞏlel

Colꞏlector aigües residuals. Trams espai
reduït - mínim recobriment

ut

ml

ut

133,0

2,0

ut

Colꞏlector PE corrugat  315m m

1,0

Colꞏlector aigües residuals. Tram genèric

Bom ba subm ergible trituradora

1,0

ml

Vàlvula de retenció  50mm

ut

87,5

Vàlvula de tancam ent  50m m
2,0

Colꞏlector PE corrugat  400m m

Reixa des bas t 60x60x40cm

8.2. OBRA CIVIL. MOVIMENTS DE TERRES
AMIDAMENT
m³

Reblert lateral i clau canonades i colꞏlectors

CONCEPTE
524,6

m³

Reblert superior rases f ins cota terreny

Unitat

41,0

m³

m³

Valor

Reblert form igó HM-20

224,7

108,0

Excavació de ras a / pous

Reblert s òl s eleccionat

ut

ut

Dipòsit - Retenció de sòlids

Pou ubicació bombes

Colꞏlectors aigües residuals. Tram
colꞏlector A. Ca N'amat amb ample

Colꞏlectors aigües residuals. Tram genèric

OBSERVACIONS

Reblert s òl pròpia obra

8.3. OBRA CIVIL. ELEMENTS PREFABRICATS
AMIDAMENT

4,0

ut

ut

Unitat

Pericons regis tre 0,5x0,5m lliures

1,0

ut

8,0

Pou bombes tipus Synconta

1,0

ml

Valor

Arqueta 2,0x1,0m

3,5

2,0

CONCEPTE

Arquetes 1,0x1,0m

Pous regis tre prefabricats  80cm

Colꞏlector obra drenatge  80cm

ut

Reposició captacions ODT ctres. C-1413z i
C-1413a
Allargament ODT2 per ampliació voral
municipal
Passatge Papiol Baix per recollida aigües
superf icials

1,0

Em bocadura prefabricada  80cm

PAVIMENTS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

160,8

ml

m³

Reposició / Noves vorades al límit amb
vorera

Límit voral carretera - voral municipal

Voral municipal. Zona estacionament i
voreres

OBSERVACIONS

377,0

ml

Estacionament Can Colomé

Unitat

Paviment formigó HF-3,5Mpa

50,0

m²

Revegetació talussos afectats per
excavacions colꞏlectors i canonades

Valor

AMIDAMENT

8.4. MATERIALS: PAVIMENTS I BARRERES DE PROTECCIÓ
8.4.1.

CONCEPTE

Rigola de formigó HM-30

13,5

m²

Reposició biones existents per protecció
ODT's

PAVIMENTS

Vorada formigó tipus T3

126

m

Hidrosembra marges

JARDINERIA

Reposició pavim ent granular

PAVIMENT TOU

24

BARRERES DE PROTECCIÓ
Barrera flexible tipus biona
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Les obres es desglossen en processos constructius diferenciats no necessàriament seqüencials.
A l’annex ‘12. Planificació de l’obra’ s’indica la seqüència de construcció en 6 etapes.

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Els terrenys que formen part de les obres descrites al projecte són de titularitat pública d’acord
amb la informació cadastral, excepte les obres situades a l’entorn de la Masia de Can Colomé.

10. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

9.1. TREBALLS PREVIS
Els treballs previs inclouen els següents processos constructius:
Replanteig i instalꞏlacions auxiliars. Instalꞏlació de la zona d’abassegament, casetes,
contenidors per a gestió de residus i tancaments. Portada a obra de material i maquinària d’obra.
Es preveu la colꞏlocació de les instalꞏlacions auxiliars a part de l’estacionament de Can Colomé.
Desviaments provisionals serveis. Colꞏlocació per part d’Aigües de Barcelona de xarxa
provisional al tram de Ca N’Amat per tal de poder retirar posteriorment la xarxa afectada.
Protecció rases. Trams de 40m de rasa protegits amb New Jersei del trànsit.

AMIDAMENT

m²

m²

Pas lliure 1,5m a cada banda canonada

Zona d'abassagament i residus durant les
obres

Execució colꞏlector connexió AMB

OBSERVACIONS

m²

Unitat

320,0

158,8

131,8

Valor

Ocupació tem poral. Abas s agam ent

Ocupació tem poral. Obres

Servitud aqüeducte

AFECTACIONS TERRENYS

Per a la zona d’abassegament la ubicació idònia és també la zona d’estacionament per al local
de restauració de la Masia de Can Colomé on es disposa d’espai suficient per acopi, amb
accessos fàcils i amplis i que facilita el procés constructiu de colꞏlocació de la canonada.

L’Ajuntament del Papiol preveu obtenir l’autorització per realitzar les ocupacions temporals i
mantenir la servitud a canvi de la millora de l’accés a l’estacionament de la Masia previst i
pressupostat en el present projecte. Per aquest motiu no es preveuen expropiacions al projecte.

Abans de l’inici de les obres l’Ajuntament disposarà de l’autorització i acords d’ocupació temporal
i servitud d’aqüeducte de la zona de Can Colomé per poder ocupar els terrenys. El nou colꞏlector
manté el traçat de l’actual colꞏlector a la zona amb el que no es preveu increment de la superfície
de la servitud d’aqüeducte.







Detalls i acabats. Posta en marxa de les instalꞏlacions, finalització dels darrers treballs de detall i
neteja de l’obra.

Etapa 6. Pavimentació. Finalitzats els treballs i realitzades totes les comprovacions del control de
qualitat a les rases i colꞏlectors. Es procedirà a la pavimentació del voral municipal de la C-1413z i
enrasat de tapes de serveis que escaiguin.

Etapa 5. Colꞏlector Ca N’Amat - Renovació captació obres drenatge. L’etapa comença amb la
renovació de la captació de l’ODT 2 i del tram del colꞏlector sota d’ella que es connectarà amb l’arqueta
de desbast de sòlids. Posteriorment s’executarà el tram de colꞏlector entre les captacions de les ODT 2
i ODT 1. En aquest punt es renovarà la captació de l’ODT 1 per posteriorment completar el colꞏlector
fins al PA1. Reubicació a posició definitiva de la nova canonada d’abastament d’aigua potable.

Etapa 4. Colꞏlector Cecauto. Reposició del colꞏlector a la zona de Cecauto / restaurant Ting. Els
treballs s’iniciaran des de l’arqueta de desbast fins al PC1. Colꞏlocació del tram de canonada d’impulsió
entre el pou Synconta i el PC1. Entrada en servei del tram per evitar abocament 2.

Etapa 3. Xarxa impulsió / Instalꞏlacions elèctriques. En aquesta etapa es contemplarà la xarxa
d’impulsió entre els colꞏlectors C. Cecauto i D. Connexió AMB. Paralꞏlelament es procedirà a la
reubicació i ampliació de potència del quadre d’enllumenat, nova línia de elèctrica de connexió quadre
enllumenat - pou de bombament.

Etapa 2. Estació de bombament – dipòsit greixos. Execució de l’estació de bombament i del dipòsit
de greixos. En aquesta fase caldrà garantir la continuïtat de la xarxa de residuals actual provinent de
Cecauto / restaurant Ting i que aboca al colꞏlector dins de l’obra de drenatge. Es realitzarà by-pass
provisional amb colꞏlectors que posteriorment es reubicaran a la posició definitiva.

Etapa 1. Renovació xarxa. Tram Can Colomé – Connexió AMB. Les obres s’iniciaran amb la
reposició del colꞏlector de connexió a AMB a la zona de Can Colomé. Els treballs s’iniciaran des de la
canonada en alta per finalitzar al pou PD1. Colꞏlocació tram de canonada d’impulsió entre PD1 i PD2.

9.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
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11. NORMATIVA APLICABLE
La redacció del projecte ha tingut en compte les disposicions aconsellables i normes d’obligat
compliment per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació:
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
“Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”

GENERAL




Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
(BOE núm. 218 de 08/10/2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC
núm. 4682 de 24/07/2006)

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ




Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol
1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de
28/04/1995)
Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

ACCESSIBILITAT






Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre circular 28/2009. Sobre criterios de aplicación de barreras de Seguridad metálicas.

VIALITAT








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

GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES
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Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic. (BOE 6/6/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya (DOGC 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas. (BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE















Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

SANEJAMENT





DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA


Llei 54/1997 del Sector elèctric
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instalꞏlacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE
13/03/2001)
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001)

Sector elèctric
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13. PRESCRIPCIONS GENERALS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

El Plec de Prescripcions Tècniques particulars és aplicable a cadascun dels conceptes que
integren les obres. S’inclou com a Document núm. 3 del Projecte.

REVISIÓ DE PREUS

En el gràfic sinòptic del Pla d’Obra s’especifiquen els conceptes o parts principals de l’obra,
estimant-se les duracions previstes per a cada activitat.

Constitueix l’annex ’12. Planificació de l’Obra’, estimant-se un termini total per a l’execució de les
obres de 4,0 mesos.

PROGRAMA DE TREBALLS

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un
termini total d’execució de 4,0 mesos a partir de l’adjudicació de les mateixes.

TERMINI D’EXECUCIÓ

PLEC DE CONDICIONS

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ ITEC BEDEC i s’ha
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. D’acord amb la tipologia
i el volum d’obra nova del projecte, s’han contemplat els sobrecostos per obres d’enginyeria civil
d’import inferior als 402.000€ que estableix el banc ITEC BEDEC.
Per a les partides més específiques i que no es troben al banc de preus ITEC, s’ha utilitzat el
Banc Infraestructures obra civil

següent banc de preus com a 2ª opció:


Finalment, la especificitat d’alguns treballs ha fet necessari la creació de partides noves a partir
de la base ITEC BEDEC. Aquestes partides es poden detectar per la seva terminació en X.
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5,00%, d’acord amb la
justificació de l’annex ‘10. Justificació de preus’.

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a 12 mesos, no hi haurà revisió de
preus.

Document nº 1. Memòria i annexos
Memòria
20

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 33 de 672

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la
seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte
abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà
anual del mateix, quan es tracte de contractes de durada superior.
D’acord amb la normativa vigent, s’estableix el llindar per exigir la classificació del contractista en
contractes d’obres, de l’Administració pública, en VEC > 500.000 euros. Per tant en aquest
projecte no seria exigible la classificació.



-

-

€

114.338,75 €

TERMINI

Control 20%

-

4,0 mesos

Categoria

-

ok

-

114.338,75 €

-

1

Anualitat mitja

€

-

114.338,75 €

20.788,86 € 20% tot

114.338,75 €

CATEGORIA CONTRATISTA (Art. 26)

CAPÍTOL

Grup E) Hidràuliques
Subgrup 1. Abastaments i sanejaments
Categoria 1 (VEC sense IVA menor a 150.000 euros)
DESCRIPCIÓ

-

Abastaments i sanejaments

VEC

Tot i no ser exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres,
es recomana que sigui la següent:



GRUP I SUBGRUP

-

E-1

TOTAL

-

Abastaments i sanejaments

Nomenclatura

CLASSIFICACIÓ CONTRATISTA (Art. 25)
Grup i subgrup

-

E-1

TOTAL

Taula justificativa de la classificació del contractista recomanada per demostrar la solvència per l’obra. No exigible per llei.
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15. SEGURETAT I SALUT


‘Real Decreto 1627/1997’, de 24 d’octubre, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.

L’estudi de seguretat i salut es regeix per la següent normativa:

a.

Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759,08 €
(75 milions pta.).
Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a més
de 20 treballadors simultàniament.
Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies.
Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un estudi bàsic o
estudi de seguretat i salut:

b.
c.
d.

2,0 equips

Nº equips

1.471,2 hores

Volum mà d'obra

No

Obres especials

DADES
Termini

Termini

Nº treballadors

Volum mà d'obra

No

Obres especials

Bàsic

184 dies

Bàsic

6 t.
Bàsic

80 dia l.

CARACTERÍSTIQUES PROJECTE

4,0 mesos

Les dades del present projecte són:

104.143,35 €

PEM obra

PEC obra

Bàsic

123.930,59 €

Estudi bàsic de seguretat i salut

El present projecte incorpora segons article 4 del Real Decreto 1627/1997 un:

PEM Sis Projecte

PEM Sis Mínim

1.600,00 €

1.562,15 €

Per a la Coordinació de seguretat i salut, s'estima convenient que el pressupost destinat NO sigui
inferior al 1,5% del pressupost de l'obra:

-

Termini: Segons el previst al punt ’13. Prescripcions generals. Termini d’execució’.
Nº equips: S’ha considerat el cas més desfavorable de contemplar 2 equips de 3 persones.
Volum de mà d’obra determinat a partir del volum de mà d’obra obtingut al pressupost
(1.226h) majorat en un 20% per tenir en compte les partides alçades i treballs no previstos.

Les dades s’han obtingut de la següent manera:
-

Segons l’article 4 del Real Decreto 1627/1997 cal que el projecte incorpori un estudi de seguretat i
salut que es recull a l’annex ‘11. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut’.
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17. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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16. CONTROL DE QUALITAT

Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres de l’obra estan valorades al propi
pressupost del projecte. D’aquesta manera és més còmode i senzilla la seva revisió.

gestió de residus’.

286,97 m³

1,3

1,2

73,08 m³

57,75 m³

366,11 m³

898,02 m³
103,98 m³

1,5

VOLUM APARENT
Terres

1,5

ESPONJAMENT

Runes

7,69 m³

3,4

MATERIAL

Metalls i tubs

7,21 m³

1.394,96 m³

405,85 m³

A banda dels residus generats esmentats a l’apartat anterior, tota actuació genera altres residus
derivats de la pròpia implantació a l’obra i del treball de la maquinària de construcció.

ALTRES RESIDUS ESTIMATS

TOTAL

Vegetals

VOLUM REAL

La resta de materials d’obra que aniran a abocador ja estan contemplats a l’annex ‘12. Estudi de

La següent taula mostra el total de volum de terres i enderrocs amidats i inclosos a pressupost
que es portaran a abocador, cànon inclòs, segons normativa vigent.

RESIDUS PROVINENTS DE DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Abans de l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, en compliment de la normativa vigent
haurà d’elaborar un Programa de control de Qualitat per a l’execució de les obres. El control de
qualitat haurà de ser validat per la Direcció Facultativa i els tècnics municipals.
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra, el programa de
control de qualitat validat per la direcció facultativa i els tècnics municipals i el pla de control de
qualitat de l’obra. Durant l’execució de l’obra, la direcció facultativa podrà determinar la
modificació dels volums establerts així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la
proposta del pla del control de qualitat i que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials
i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com
després del seu termini a efectes de recepció.
Els costos del Programa, Pla i el propi control fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material
de l’obra anirà a càrrec del contractista en la seva totalitat. Per a la tipologia de projecte es
preveu no esgotar aquest 1,5%.
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat.
Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’un i mig per cent
(1,5%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació
mensual d’obres. Per sobre d’aquest import, en cas de requerir-se assaigs, aquests seran
d’abonament per al contractista.

Entre aquests residus es compten per exemple envasos, elements auxiliars com taulons per
encofrats, residus de les fonts d’energia i sobrants de material.

Per tal d’estimar aquests residus s’ha emprat la base de càlcul implementada per l’Itec en el
mòdul de gestió ambiental associat al pressupost del projecte.
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19. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

18. MODIFICACIONS DEL PROJECTE

-

S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

-

-

En funció de la gravetat de l’incompliment, al contracte es determinaran els límits de les
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en
cap cas podran ser superiors al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran
descomptades de les certificacions de les obres.

La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i
d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin
determinar en el present projecte.

MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A CAUSES
IMPREVISTES
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i
el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir
modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin
degudes a causes imprevistes i de conformitat amb la legislació vigent.
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una
prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert en la legislació vigent.
MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A CAUSES
PREVISTES
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser
considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots
els elements per a la seva utilització.
Segons l’establert en la legislació vigent, a continuació es detallen les causes previstes
contemplades al present projecte i el % màxim previst per a la possible modificació del projecte
per causes previstes.



5% d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de
projecte o per modificacions realitzades amb posterioritat a la redacció del projecte.
5% d’increment de pressupost per variacions durant l’execució de les obres prèvies al present
projecte i descrites a l’apartat d’antecedents.

Per al projecte executiu es fixen les següents causes previsibles:
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20. TITULARITATS I CATÀLEG
La titularitat de l’àmbit dels treballs després de l’execució de les obres seguirà corresponent als
mateixos titulars que actualment. La franja municipal del voral est de la carretera C-1413z
seguirà pertanyent a l’Ajuntament del Papiol mentre que l’estacionament del Papiol tindrà el
mateix propietari que actualment, segons cadastre el mateix titular que la Masia de Can Colomé,
amb la corresponent servitud d’aqüeducte.
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21. IMPACTE AMBIENTAL

D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I del RDL 1/2008, mitjançant el qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes, aquest projecte no s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental.

La Llei 21-2013. Annex 1 estableix al ‘Grup 7. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua’ la següent casuística en la qual no es troben les obre projectades.
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22. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de
l’article 233 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/EU i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una
obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja
que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la utilització de l’obra i és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constatar que l’obra compleix els
requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a
l’article 18 de la mateixa.
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23. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA

El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de CENT QUATRE MIL CENT
QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (104.143,35€).

Aplicant les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) al PEM del projecte, comporta
un pressupost d’execució per contracte de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (149.956,01€) IVA inclòs.

PRESSUPOST D'OBRA

149.956,01 €

26.025,42 €

123.930,59 €

13.538,64 €

6.248,60 €

104.143,35 €

D’acord amb l’establert al Plec de condicions generals d’aquest projecte, els costs del control de
qualitat fins a un valor igual a l’1,5% del PEM de projecte serà a càrrec del contractista.

P.E.M. Total
Benefici Industrial (6%)
Despeses Generals (13%)

P.E.C. (Sense IVA)

P.E.C. (Amb IVA)

I.V.A. (21%)

141,30 €/m²

122,17 €/m²

84,85 €/m²

1.227,40 m²

Cost/m P.E.C. (IVA inclòs)
2

Cost/m PCA (IVA inclòs)

2

Cost/m P.E.M.

2

Superfície d'actuació

El Papiol. Octubre 2020

REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU

Ernest Soms Alabart

Enginyer de Camins, Canals i Ports

EiP Estudis i projectes
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1. PRESCRIPCIONS

AFECTACIONS
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NOM

CARACTERÍSTIQUES

Informe tècnic global (Incloent serveis de

Endesa

Aigües de Barcelona

Agència Catalana de l’Aigua.

Àrea Metropolitana de Barcelona

Carreteres de la Generalitat

Traçat en paralꞏlel amb creuaments puntuals a
la nova xarxa de sanejament dissenyada.

Ampliació potència quadre enllumenat fins a
3,45kW per abastir bombament.

Renovació tram de xarxa a la zona del
magatzem de bicicletes Amat.

Connexió al torrent de Les Argiles.

Connexió a la xarxa de sanejament en alta
d’AMB (Segons el seu reglament)

Treballs contigus a la ctra. C-1413z però
sense afectació a l’asfalt

sanejament i enllumenat)

Telefónica

No es preveuen afectacions al no tenir
constància de xarxa a l’àmbit d’actuació.

Ajuntament del Papiol

Gas Natural / Nedgia

AMIDAMENT

158,8

m²

m²

m²

Pas lliure 1,5m a cada banda canonada

Zona d'abassagament i residus durant les
obres

Execució colꞏlector connexió AMB

OBSERVACIONS
Ocupació temporal. Obres

131,8

320,0

Unitat

Ocupació temporal. Abassagament

Valor

Servitud aqüeducte

AFECTACIONS TERRENYS

En base a la ‘Sede Electrónica del Catastro’ tots els terrenys són de titularitat municipal amb
excepció dels terrenys de l’aparcament de la Masia de Can Colomé:

1.3.

Companyies de serveis a
notificar

Companyies de serveis
afectades

Administracions / Entitats.
Altres

Administració Local

ADMINISTRACIÓ /
ENTITAT

ADMINISTRACIONS, ENTITATS I COMPANYIES A INFORMAR

1.2.

PRESCRIPCIONS GENERALS

1.1.

La taula adjunta mostra estimació de longituds per cada opció.

estació de bombament o traçat per gravetat
fins al torrent de Les Argiles.

La previsió municipal és dotar de nova xarxa de
sanejament en baixa al barri i connectar-la a la
xarxa en alta gestionada per l’AMB mitjançant

Ortofotomapa, font ICC, del barri del Papiol Baix i
els principals condicionants per al sistema de
sanejament a projectar.

Les Administracions, Entitats i companyies de serveis que participen en l’àmbit són:

LONGITUD

400 m

TIPOLOGIA

L’objectiu de l’Administració local, ‘Ajuntament del Papiol’, es dotar al barri del Papiol de Baix
d’un sistema de sanejament complet connectant les aigües residuals de totes les parcelꞏles a la
xarxa municipal en alta eliminant els actuals abocaments al medi.

ÀMBIT

Gravetat

200 m

Alternativa 1. Impulsió
Xarxa baixa

Impulsió

400 m

400 m

Connexió alta

Gravetat

Alternativa 2. Gravetat
Xarxa baixa
Connexió alta
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REGLAMENT METROPOLITÀ D’AIGÜES RESIDUALS

2. ANTECEDENTS
2.1.
En data abril de 2019, en sessió celebrada el 26 de març de 2019, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va publicar el Text Refós del Reglament Metropolità d’Aigües Residuals, amb les
rectificacions incloses, aprovat per acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de data
29 de gener de 2019.
El Reglament té per objecte l’ordenació i la intervenció administrativa de la utilització, manteniment
i conservació del servei públic de sanejament, que comprèn les xarxes de clavegueram en titularitat
municipal i la xarxa metropolitana de sanejament de la qual és titular l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB).
En el cas del municipi del Papiol, existeix colꞏlector en alta de titularitat municipal que connecta les
aigües residuals del nucli del Papiol amb el colꞏlector general que condueix les aigües residuals
fins a l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat. Aquest colꞏlector en alta circula pel Torrent de les Argiles
que limita amb el barri del Papiol Baix per la zona nord.



Els principals condicionants del Reglament al projecte són:



Punt de connexió. La connexió al colꞏlector es realitzarà mitjançant pou.
Treballs AMB. Els treballs de connexió seran realitzats directament per AMB,
Treballs contractista projecte. Els treballs a executar pel contractista d’aquest projecte finalitzaran
en el darrer pou previst abans de la connexió al colꞏlector d’AMB. Aquest darrer pou es trobarà situat
a una distància inferior a 10m del pou de connexió d’AMB.
Esquerra: Vista de pou del colꞏlector a la zona del torrent de les Argiles al
costat del tren d’alta velocitat Barcelona – Madrid / connexió mercaderies.
Baix dreta. Vista del Torrent de les Argiles i el colꞏlector en alta que circula
en aquest tram per la seva llera a la Masia de Can Colomé al límit del barri
del Papiol de Baix.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

Esquema connexió al colꞏlector d’AMB segons el Reglament Metropolità d’aigües residuals.

2.2. PROJECTE CONDICIONAMENT OBRA DE DRENATGE TORRENT DE LES
ARGILES

Projecte ‘Millora local. Drenatges. Condicionament de l’obra de drenatge transversal al PK 1+850 de

2020 pel consultor IGC bcn per encàrrec d’ Infraestructures.cat.

les carreteres C-1413a i C-1413z. Tram: El Papiol. Clau PC-CMB-17049’, redactat en data maig e

El projecte preveu l’ampliació de l’obra de drenatge del torrent de les Argiles sota les carreteres C1413a i C-1413z per garantir un cabal de pas d’aigües pluvials per un període de retorn 500anys.

La solució consisteix en un nou calaix de formigó de dimensions 6x2m i 24,63m de longitud més
ampliació de la llera del torrent aigües amunt a la zona de l’estacionament de Can Colomé.

El projecte també preveu la modificació del colꞏlector municipal d’aigües residuals en alta que
gestiona l’AMB en aquesta zona de Can Colomé ressituant el colꞏlector fora de la llera del torrent i
circulant pel seu marge esquerra.

En aquest punt on es modifica el colꞏlector és on el present projecte executiu de sanejament preveu
la connexió al colꞏlector en alta. Per tant, el projecte haurà de ser compatible amb la situació actual
i amb el nou disseny d’Infraestructures.
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Vista de l’obra de drenatge del Torrent de les Argiles sota les carreteres C-1413a i C-1413z. A la part dreta s’aprecia com sobresurt el
colꞏlector d’aigües residuals municipals en alta gestionat per l’AMB afectant al rendiment hidràulic de l’obra de drenatge.

Planta obra de drenatge projectada per Infraestructures, PC-CMB-17049, i reposició del colꞏlector en alta d’AMB per fora de la llera.

A l’annex ‘1. Antecedents i prescripcions’ s’inclou la documentació facilitada per Infraestructures.
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PROJECTE URBANITZACIÓ PAPIOL BAIX

Projecte d’urbanització del barri del Papiol de Baix que consisteix en la reurbanització dels carrers
interiors del barri i millora dels serveis.



El projecte preveu xarxa de clavegueram separativa per l’interior del barri amb les següents
característiques:



Aigües residuals. Projecta colꞏlector d’aigües residuals al passatge del Papiol Baix de ø315mm
que connecta a l’actual colꞏlector sota l’obra de drenatge de les carreteres C-1413a i C-1413z
per acabar abocant al medi. El present projecte preveu interceptar aquest nou colꞏlector
ø315mm per connectar les seves aigües residuals a la nova xarxa d’aigües residuals projectada
en paralꞏlel a la ctra. C-1413z per la zona de vorera connectarà a la xarxa municipal en alta
gestionada per l’AMB.
Aigües pluvials. Projecta colꞏlector d’aigües pluvials al passatge del Papiol Baix de ø400mm
que connecta a la captació de l’obra de drenatge sota la carretera C-1413z i C-1413a al final del
passatge del Papiol Baix. El present projecte interceptarà el colꞏlector d’aigües pluvials previst
al passatge per connectar-lo a l’obra de drenatge. La connexió consistirà en nou pou que
connecti el colꞏlector del projecte de reurbanització amb el tram de colꞏlector previst en aquest
projecte per creuar la futura xarxa d’aigües residuals dissenyada en paralꞏlel a la ctra. C-1413z.
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DESCRIPCIÓ

3. ALTERNATIVES ESTUDIADES
3.1.

 Xarxa residuals en baixa. Proposta de
traçat al barri.
 Xarxa residuals en alta. Estudi connexió
de la nova xarxa projectada al colꞏlector
d’aigües residuals en alta existent al municipi
que circula en paralꞏlel al torrent de les Argiles:
- Alternativa 1. Bombament. Connexió al
colꞏlector en alta dins del barri. L’alternativa
preveu definició de la xarxa d’aigües residuals
en gravetat a l’interior del barri, estació de
bombament i canalització de la impulsió fins al
torrent de les Argiles per l’interior del barri.
- Alternativa 2.Gravetat. Xarxa en gravetat
fins al colꞏlector. Determinació del traçat a
l’exterior del barri fins al punt de connexió.
L’alternativa preveu xarxa d’aigües residuals en gravetat a l’interior del barri i la connexió
exterior per gravetat fins al colꞏlector en alta situat al marge dret del torrent de les Argiles. Es
definiran els creuaments, a priori mitjançant perforacions dirigies i/o claves, amb infraestructures
existents: Carretera C-1413a, el torrent de les Argiles i el canal Capdevila.
Afectacions.
- Alternativa 1. No presenta afectacions, únicament és necessària ocupació temporal i
posterior servitud d’aqüeducte a la zona d’estacionament de Can Colomé. La resta de
terrenys són públics. Uns 25m.
- Alternativa 2. És necessari expropiar o ocupacions temporals + servitud d’aqüeducte a tot el
traçat en alta situat entre les carreteres C-1413a i la connexió al torrent de les Argiles. Uns
400m.
Infraestructures. Determinació possibles infraestructures necessàries a la xarxa:
- Alternativa 1. Estació bombament.
- Alternativa 2. Clava. Per salvar les carreteres C-1413z i C-1413a sense afectar-les i, en funció
del traçat definitiu, del canal Capdevila; Sifó. Per salvar el torrent de les Argiles car la rasant del
colꞏlector es troba superior a la rasant de la part més baixa de la llera.
Serveis afectats: Serveis existents i possible esquema de reposició de serveis afectats.

Els conceptes que inclouen els treballs
ofertats són els següents:

Les alternatives de base plantejades tenen com objectiu la implantació de nova xarxa d’aigües
residuals al barri Papiol Baix del municipi del Papiol i la seva connexió al colꞏlector d’aigües
residuals en alta existent eliminant els actuals abocaments al medi.
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AVANTATGES - INCONVENIENTS
CONCEPTE



Residuals a
tractament

0 ut. Eliminats

≈





Rasa xarxa en
baixa i alta

Manteniment 2
claves i 1 sifó

Residuals a
tractament

0 ut. Eliminats





≈





2. Gravetat



Manteniment
bombes

≈

Expropiacions
xarxa en alta



1. Impulsió
2 abocaments



Rasa xarxa en
baixa

≈

465.000 €

0. No Actuar

No acompliment



Ocupació
temporal i
servituds

≈

Ambiental. Abocaments

Sense afectacions



180.000 €

A.

Serveis afectats

Sense afectacions



B.
C.

Manteniment xarxa

Normativa sanejament

D.

Expropiacions

Sense cost

al medi

E.

Cost actuació

Sediments i
obturacions

F.

L’alternativa 0 de no actuar s’ha de descartar mediambientalment ja que cap dels seus avantatges
compensa la contaminació que provoca al medi ambient els abocament d’aigües residuals. La
situació actual no acompleix la normativa de sanejament vigent.

L’alternativa 2 es descarta pel seu alt cost d’execució enfront de l’alternativa 1, necessitat
d’expropiacions i degut a que el manteniment de 2 - 3 claves (Canal Capdevila, ctra. C-1413z i C1413a) i el sifó sota el torrent de les Argiles és major al manteniment de la impulsió.

L’alternativa 3 és l’escollida per ser desenvolupada al projecte.
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APÈNDIX 1. REGLAMENT METROPOLITÀ D’AIGÜES RESIDUALS
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Apèndix 1. Reglament metropolità d’aigües residuals
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ANNEX

Àrea Metropolitana de Barcelona

Títol 1. Objecte, àmbit i disposicions generals.

Article 1.- Objecte

Article 2.- Definicions

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 49 de 672
SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Article 3.- Àmbit territorial

Article 4.- Obligatorietat del servei

Article 5.- Abocaments a instal·lacions del sistema municipal i al sistema metropolità

Article 6.- Abocaments a llera pública i al mar

Article 7.- Competències de l'AMB i de les altres administracions

Article 8.- Competència i recursos

Article 9.- Execució forçosa

Títol 2. Instruccions generals d'ús i connexió de servei a la xarxa de clavegueram i a la xarxa
metropolitana de sanejament d'aigües residuals.
Article 10.- Ús obligatori de la xarxa
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Article 11.- Inexistència de xarxa pública de sanejament

Títol 3. Zona de servitud i afeccions a la xarxa metropolitana per obres realitzades per tercers.
Article 12.- Zones de servitud i de protecció

Article 13.- Autorització per obres realitzades per tercers que afectin el sistema públic de sanejament
metropolità

Article 14.- Procediment d'autorització d'obres realitzades per tercers que afectin la xarxa metropolitana
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Títol 4. Connexió a la xarxa de sanejament pública.

Article 15.- Connexió d'edificacions i establiments a la xarxa de clavegueram municipal

Article 16.- Connexió de la xarxa de clavegueram municipal a les xarxes metropolitanes

Article 17.- Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament
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Article 18.- Procediment d'autorització de connexió a la xarxa metropolitana

www.amb.cat

Article 19.- Condicions generals de connexió a la xarxa metropolitana

Article 20.- Elevació

residuals.

residuals a la xarxa de sanejament municipal

Article 21.- Conservació i manteniment de les connexions a la xarxa metropolitana

Títol 5. Abocaments

Capítol 1. Condicions generals dels abocaments
i/o metropolitana.

Article 22.- Obligacions dels titulars dels abocaments
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Article 23.- Límits de saturació del sistema

Article 24.- Control de la contaminació en origen

Article 25.- Tractament en origen
Article 26.- Prohibicions i limitacions

Article 27.-Excepcions
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28.- Condicions especials en relació als abocaments de les activitats
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de sanejament municipal i/o metropolitana.

residuals a la xarxa

ambiental del vector
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de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental

Article 29.-Autorització prèvia per a l

Article 30.- Tramitació per a
activitats previstes en
de les activitats
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Article 32.- Tramitació per a
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Article 39

a
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Article 40.- Abocament mitjançant vehicles cisterna

Article 41.- Condicions dels abocaments mitjançant vehicles cisterna

Article 42.- Criteri de prioritat en l'ús del servei de gestió i recepció de vehicles cisterna

Article 43.- Procediment d'atorgament d'autorització d'abocament mitjançant vehicles cisterna
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Article 80.- Danys i perjudicis a les instal·lacions
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Article 83.- Multes coercitives
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Article 88.- Competències

Article 89.- Recursos
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ANNEX 3. RELACIÓ DE MUNICIPIS CONNECTATS ALS DIFERENTS SISTEMES DE SANEJAMENT.

SISTEMA 1
EDAR de Begues

EDAR de Gavà Viladecans.

SISTEMA 2
EDAR de Sant Adrià de Besòs.

SISTEMA 3
EDAR del Prat de Llobregat

SISTEMA 4
EDAR de Montcada i Reixac

SISTEMA 5
EDAR de Vallvidrera

EDAR de Sant Feliu de Llobregat.
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productes perillosos productes químics,
productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos
ANNEX 5. MÈTODES ANALÍTICS.
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ANNEX 8. CÀLCUL

Fórmula aplicada:

Reduccions establertes per cabal:

2

Valoració pel pH

Valoració en aigües salines
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Fórmula aplicada:
A L'EFECTE DE SANCIONS DELS ABOCAMENTS DE VEHICLES CISTERNA.

Reduccions establertes per cabal:

VALORACIÓ ECONÒMICA DELS PARÀMETRES.

CONTAMINANT I FIANCES,
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS







Aquest estudi geotècnic, encarregat per EiP Estudis i Projectes, s’ha realitzat per a la
construcció d’un col·lector per a la connexió al sanejament Papiol de Baix.







 Estudi del context geològic de la zona.








 Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats



Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació:

litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb









extracció de mostra contínua, assaigs de penetració estàndard (SPT) i assaigs de
laboratori.
Determinació del grau d’expansivitat del sòl i l’agressivitat del mateix en front el formigó
(segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008).

en front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008).

 Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat
 Estudi de la fonamentació més adient pel cas actual.
 Estudi de la ripabilitat i l’empenta de terres pel cas actual.
 Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del
coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)
RD 997/02.

2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT

a l’embocadura dels mateixos (figura 1).

Nº de informe: 662/09/20
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mitjançant bateries simples i corones de widia fins a una fondària de 4.1 metres referida

9 Realització de 2 sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua

9 Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades.

realització del treballs de camp, tenint en compte tant l’accés, com la geologia de la zona.

9 Visita del geòleg a l’emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la

Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent:



S-1R



Figura 1. Execució dels sondeigs.



S-2R



9 Durant la realització dels sondeigs a rotació s’han realitzat 2 assaigs de penetració

laboratori.

estàndard (SPT) i s’han agafat 2 mostres inalterades per a la realització d’assaigs de

L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl

a la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que

permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl.

Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl

mitjançant el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada
de 760 mm ± 10 mm.
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En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el valor

N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals.
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Amb les mostres inalterades i SPT recollits als sòls, s’han realitzat els següents assaigs

Nº ASSAIGS





NORMA



de laboratori:

TIPUS D’ASSAIG

2

1

Granulometria per tamisat

2



Figura 3. Plànol de situació dels sondeigs.





Durant una etapa distensiva (finals Oligocè, Terciari)) es va produir l’enfonsament de l’actual

Catalana (figura 4).

En termes geològics, la zona d’estudi es troba localitzada en el límit de la Serralada Prelitoral

4.1. Context geològic

4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA







UNE 103-101-95
UNE 103-103-94 i UNE
103-104-93
UNE 83963:2008

Límits d’Atterberg
Contingut en sulfats
Aquests assaigs han sigut realitzats per TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.,
acreditat per la Generalitat de Catalunya.

3. EMPLAÇAMENT
La zona d’estudi es localitza al costat de la carretera C-1413Z al sector de Papiol Baix, al terme
municipal El Papiol (veure figura 2), situant-se els sondeigs tal i com es presenta al plànol adjunt
a l’annex gràfic i a la figura 3.








depressió respecte a les serralades colindants (la Serralada Catalana) que, simultàniament, la

depressió resultant es va colmatar per sediments d’edat Miocena, resultat del desmantellament

Zona d’estudi

erosiu dels relleus de les serralades més properes.




els sòls més argilosos, sorrencs o gravoses amb un grau variable de cementació que permet la

Litològicament, es troba constituïda per sediments de naturalesa detrítica i cohesiva predominat


Figura 2. Localització de la zona
d’estudi (font Google Earth).

presència de gresos o conglomerats.

Nº de informe: 662/09/20

poden mostrar cabussaments més acusats deguts als processos tectònics.
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Des del punt de vista estratigràfic, els sediments Terciaris, d’espessors hectomètrics, adopten



una disposició horitzontal o subhoritzontal de les capes si be, cap els marges de la Depressió
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La zona d’estudi presenta una topografia molt regular, fet pel que les diferències topogràfiques
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entre les boques dels sondeigs són d’ordre centimètric a decimètric.
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Finalment, sobre aquest substrat i de forma discontínua, mitjançant una superfície de paleorelleu,
es disposen els materials del període Quaternari, també de caràcter detrític i cohesiu, associats

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents:

• Unitat de llims

• Unitat de reblert


4.2.1. Unitat de reblert

Reblert



(cascots,...) i nivells de sorres fines a mitges marrons (figura 5).

següents fondàries:

1.3 m

FONDÀRIA

1.0 m

SONDEIG

S-2R

S-1R





Una vegada finalitzats els sondeigs, s’ha pogut verificar que, aquesta unitat, arriba fins a les

la unitat de reblert.

Figura 5. Aspecte que presenta

restes antròpiques, nivells d’argiles llimoses marrons amb restes antròpiques disperses

Superficialment, es detecta una unitat de reblert constituïda per nivells de graves i gravetes amb



característiques geotècniques principals.

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s’exposaran les seves

als actuals cursos fluvials com a sediment d’al·luvió o com a sediments eluvials resultat de

4.2. Característiques geotècniques

Figura 4. Mapa geològic de El Papiol (font ICGC).

Zona d’estudi

l’alteració “in situ” de les litologies terciàries.
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Degut al seu origen antròpic, és possible que aquesta unitat pugui presentar espessors superiors



als detectats als sondeigs.
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Una vegada finalitzats els diferents sondeigs i analitzades les mostres de sòls, s’han pogut
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determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades.
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Aquests materials, habitualment, es troben associats a assentaments incontrolables degut a
l’heterogeneïtat que presenta la seva estructura interna. Per tant, ja que presenten un
comportament tenso-deformacional molt variable, no es consideren apte per a resoldre cap tipus
de fonamentació.

ASSAIG

Nul·la-0.05

1.70-1.75

RESULTAT

Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:

Cohesió estimada, c (Kg/cm2)
22.0-23.0

Densitat natural estimada, ȡ (t/m3)
Angle de fregament intern estimat, ϕ (o)

4.2.2. Unitat de llims

Per sota de la unitat de reblert, i fins la fondària màxima assolida pels sondeigses detecta una
unitat essencialment cohesiva formada per llims i llims sorrencs marrons amb un grau d’humitat
elevat (figura 6).

Aquests materials es poden catalogar, segons la classificació USCS, com a ML/ML-SM, mostrant
com a fracció grollera secundària graves i gravetes disperses.

Llims argilosos

Figura 6. Aspecte que presenta la
unitat de llims.

Pàgina 9 de 14



Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’una unitat cohesiva dotada de consistències toves a

Nº de informe: 662/09/20

moderadament fermes.





Classificació USCS

ASSAIG

86.2

ML/ML-SM

RESULTAT

23.6

7.5-N.P

1.80-1.90

Índex de plasticitat, IP (%)

No crític

0.00-0.02

Densitat natural estimada, ȡ (t/m3)

Canvi potencial de volum estimat, CPV

0.10-0.15

<455-<486 (*)

6-11

20-22

No agressiu segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural,
Real Decreto 1247/2008.

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)
(*)

Angle de fregament intern no drenat estimat, ϕu (o)

Cohesió no drenada estimada, cu (Kg/cm2)

Contingut en sulfats (mg SO42/kg mostra)

Índex d’inflament Lambe estimat, IH (MPa)

Límit líquid, LL (%)

Granulometria per tamisat, T0.08(%)

Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:



5.- HIDROGEOLOGIA
5.1. Nivell freàtic





En el moment de perforació dels diferents sondeigs (setembre de 2020), no es va detectar la

presència del nivell freàtic fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs.

No obstant degut a que ens troben a la terrassa fluvial del riu Llobregat, el nivell freàtic es localitza

a poca distància del fons dels sondeigs (aproximadament a 6.0 m respecte la cota de les boques).

5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1

Unitat de llims

UNITAT

Baixa

Baixa

Baixa

PRESÈNCIA
D’AIGUA

Ks 10-5 cm/s

Ks  10-2 cm/s

COEFICIENT DE
PERMEABILITAT DEL
TERRENY
Ks 10-5 cm/s

1

1

1

GRAU
D’IMPERMEABILITAT

Ut. de reblert

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad.
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Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del

SÒLS
MURS

Nº de informe: 662/09/20

Unitat de llims

terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1:
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6.- FONAMENTACIÓ
6.1. Introducció







A la zona d’estudi es preveu la construcció de la connexió al sanejament de la zona de Papiol
Baix, aquesta actuació implicarà l’execució d’un col·lector i de dos pous d’impulsament.

Els dos sondeigs coincideixen amb la ubicació dels dos pous d’impulsament que presentaran
una fondària de 2.5 m.

Un cop realitzada l’excavació del pou, aquest es podrà recolzar sobre una llosa encastada a la
unitat de llims que apareixerà en el fons de l’excavació.

6.1. Fonamentacions directes
Tal i com s’ha comentat anteriorment, un cop realitzada l’excavació dels pous (de l’ordre de 2.5
metres, respecte a la boca dels sondeigs), la fonamentació es podria resoldre de manera directa
mitjançant llosa de fonamentació degudament encastada dins de la unitat de llims que

7.- RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES







Tenint en compte les característiques geotècniques que presenten les diferents unitats

litològiques diferenciades, durant la realització de l’excavació del terreny o execució de les

fonamentació, es podrien tenir en compte les següents consideracions:

cohesió, heterogeneïtat litològica, inestabilitat estructural, ...).

 Les baixes característiques geotècniques que presenta la unitat de reblert (baixa a nul·la

 La presència de restes antròpiques a la unitat de reblert.

 La possible presència de nivell freàtic.

Pel disseny dels elements de contenció de terres, es podran aplicar els següents valors de

1.70

DENSITAT
NATURAL (t/m3)

0.15

0.00-0.05

COHESIÓ
(Kg/cm2)

22.0

ANGLE DE
FREGAMENT INTERN (o)

resistència al tall i densitat natural per les diferents unitats geotècniques detectades:
UNITAT

1.85

21.0

Ut. de llims

Ut. de reblert

La perillositat sísmica del territori nacional queda reflexada en el mapa de la figura 7, el qual

8.- SISMICITAT

facilita, expressat en relació al valor de la gravetat g, l’acceleració sísmica bàsica ab (valor

apareixerà en el fons de l’excavació.

Segons la formulació analítica emprada (veure Annex de càlcul), el valor de càrrega admissible

D=2.5 m

DIMENSIONS
FONAMENTACIÓ

0.60 kg/cm2 (2)

CÀRREGA
ADMISSIBLE (qadm)

3

FACTOR DE
SEGURETAT

1.68-1.92 cm (1)

ASSENTAMENT
(S)

<ϯϬсϯ͘ϬŬŐͬĐŵϯ
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punt).



Figura 7. Mapa de perillositat

Sismorresistente (NCSE-02)).

sísmica (font Norma de Construcción
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K (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada

característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució

per a llosa de fonamentació degudament encastada a la unitat de llims, és el següent:

TIPUS DE
FONAMENTACIÓ

Admissible quan S<2 polsades (2 polsades=5.08 cm).
En el càlcul s’ha considerat un sobrepès de terres de l’ordre de 2.5 m.

Llosa de fonamentació
(1)
(2)

K&//Ed>^d
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Pel disseny de la llosa de fonamentació, es podrà aplicar el següent valor de coeficient de balast,
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K30, per una placa de 30x30 cm, per la unitat de llims:
.
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Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002
del 27 de setembre, es poden determinar els següents paràmetres:

CLÀUSULES







únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per



responsabilitat

de

LOSOM,

LSM LOSOM, Consultoria geotècnica,

Consultoria

mitjançant el seu posicionament en superfície.

Nº de informe: 662/09/20

geotècnica,

mediambient
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i

informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o

es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut

LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no

punt de sondeig indicat en el plànol de situació.

La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i

geotècnic.

fonamentacions especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi

només

mediambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent

Per a l’execució dels sondeigs i assaigs,

referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat.

La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa

total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME.

Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció

jurídiques.

LOSOM, Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.,

Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi d’ El Papiol: 0.04

1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM
•

les lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o

COEFICIENT C

Coeficient de contribució K, pel municipi d’ El Papiol: 1.0

TIPUS DE SÒL

2.0

2.0

•

UNITAT

IV

IV

Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades:



•

Unitat de llims

Unitat de reblert
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Geòleg, col·legiat nº 5.218

Miguel López Somoza

Sant Andreu de la Barca, setembre de 2020

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs

Nº de informe: 662/09/20

realitzats dins la zona d’estudi.
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CIMENTACIONES DIRECTAS



CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE SEGÚN LA FORMULACIÓN DE BRINCH-HANSEN



Para el cálculo de la carga de hundimiento se ha utilizado la formulación generalizada propuesta

Factores de influencia (depende de la inclinación de la carga).

Coeficientes de influencia (depende de la profundidad del plano inferior de la zapata).
Factores de influencia (depende de la forma en planta de la zapata).

ƋŚс;ĐΎEĐΎƐĐΎĚĐΎŝĐͿн;ƋϬΎEƋΎƐƋΎĚƋΎŝƋͿн;ЪΎΎڛΎEڛΎƐڛΎĚڛΎŝͿڛ

por Brinch Hansen (1970):

Donde:
dc, dq , dγ =
sc, sq, sγ =
ic , iq , iγ =

Factores de corrección debidos a la influencia de la profundidad de la cimentación

Para tener en cuenta este efecto, que obviamente aumenta la tensión de hundimiento disponible,

se utiliza el coeficiente de corrección dc, a aplicar al término de la cohesión, función de la relación

D
B

Dónde:

B = ancho zapata.

D = espesor del terreno per encima de la base de la zapata.

profundidad/anchura de la cimentación definido por la siguiente expresión (Blanco, 1997):

dc = 1 + 0'35

Los factores correspondientes a los términos de densidad y sobrecarga pueden considerarse la
unidad (dγ=1, dq = 1).

Factores de corrección debidos a la influencia de la forma de la cimentación

En general, la tensión de hundimiento de una zapata circular o cuadrada resulta mayor que la de
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B
, para zapata rectangular de ancho B y longitud L en planta
L





una zapata indefinida. El efecto de la forma del cimiento se tiene en cuenta mediante los factores

sc = 1 + 0'2

¾ sc= 1’20, para zapata circular

Término Nc:

¾

Nº de informe: 662/09/20
Carretera C-1413Z (El Papiol)

•

de corrección que se indican a continuación:
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Término Nq:



B
s q = 1 + 1'5·tanφ '· , para zapata rectangular
L

¾ sq= 1’20, para zapata circular
¾

sγ = 1 + 0'1

B
, para zapata rectangular
L

¾ sγ= 0’60, para zapata circular

Término Nγ:

¾

Factores de corrección debidos a la influencia de la excentricidad de la cimentación

H ·
¸
B·L·c ¹¸
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Los coeficientes a aplicar por efecto de la existencia de componentes horizontales de cargas

Término Nq:

§

©

; para φ’=0: i c = 0'5·¨1 + 1 −
¨

iq= (1-0’7·tanδB)3·(1- tanδL)

N q −1

iq · N q − 1

Término Nc:

ic =

iγ= (1-tanδB)3·(1- tanδL)

Término Nγ:

δB, δL = ángulos de desviación de la carga respecto a la vertical.

Nº de informe: 662/09/20
Carretera C-1413Z (El Papiol)

Donde:

•

•

•

sobre la zapata son:


















CÁLCULO DE ASIENTOS MEDIANTE EL MÉTODO ELÁSTICO





Este método consiste en suponer que el suelo es un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo

con un módulo de elasticidad E i coeficiente de Poisson ν (semiespacio de Boussinesq, 1876 i

1885), para el que existen numerosas soluciones matemáticas ya resueltas, tanto sobre

distribución de tensiones como de deformaciones y asientos en superficie

^с<Ύ;ƋΎΎ;ϭͲʆϮͿͿͬ
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Tabla 1.-Valores del coeficiente K. (Blanco, 1997).





Uno de los casos más comunes sería el de un rectángulo con una carga uniforme, para el que

Asiento total de la cimentación.
Presión neta aplicada.
Ancho cimentación.
Coeficiente de Poisson.
Módulo de deformación.
Coeficiente de forma (tabla 1).

Nº de informe: 662/09/20
Carretera C-1413Z (El Papiol)

S=
q=
B=
ν=
E=
K=

Donde:

se expone la siguiente solución de cálculo del asiento en superficie:















Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Informe nº 662/09/20

EL PAPIOL

Carretera C-1413Z

ESTUDI GEOTÈCNIC
CONNEXIÓ AL SANEJAMENT PAPIOL DE BAIX

CONTINGUT ANNEX GRÀFIC
Plànol de situació dels sondeigs
Colummes estratigràfiques
Actes de laboratori (geotècnia)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 124 de 672

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

Escala aproximada (DIN-A4) = ~1/1500

Sondeig mecànic a rotació.

S-2R

SITUACIÓ APROXIMADA DELS SONDEIGS A ROTACIÓ

Nº informe: 662/09/20
Emplaçament: Baix Papiol. Carretera C-1413Z (El Papiol).

S-1R

LOSOM S.L. c/Josep Pla nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

LLEGENDA
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DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA
Reblert de graves i
gravetes.
Reblert d’argiles marrons
amb restes antròpiques.

MI

Llims marrons amb alguna
grava i graveta dispersa.

Reblert de graves i gravetes
amb matriu llimosa marró.

Llims sorrencs marrons
amb graves disperses.
6

S.P.T.
Nivell freàtic.

N.P

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Angle de fregament
intern (°)
Matèria orgànica
(%)
Sulfats
(ppm)

<455

Pressió límit
(kg/cm²)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)
Fulla
Fulla 1/2
1/5

Edòmetre
(cc,cs)

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.

Cohesió
(kg/cm²)

---4.1
No detectat
21-09-20/21-09-20
Expansivitat Lambe

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

Límit líquid
(%)

S-1R
Pes específic
(Tn/m³)

MI Mostra inalterada.

Densitat natural
(Tn/m³)

TP Testimoni parafinat.
5

Compressió simple
(kg/cm²)

Localització: Nou col.lector Papiol Baix. Carretera C-1413z (El Papiol).
Peticionari: EiP Estudis i Projectes

MI

Tipus d’assaig

MI

Nivell freàtic

Nº informe: 662/09/20

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
22SO4 (mg SO4 /l):

Mg (mg Mg /l):

2+

pH:

2+

CO2 (mg CO2/l):

Res. sec (mg/l):
Agressivitat química (EHE):

Índex de plasticitat
(%)

OBSERVACIONS

ML

NH4+ (mg NH4+/l):

Tamís 0.08
(%)

LLEGENDA

Classificació USCS

ML-SM
CL-ML

Profunditat
(m)

ANALÍTICA
D’AIGÜES

Humitat natural
(%)

Nº informe: 662/09/20

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 4.1 metres de profunditat.

S-1R

FOTOGRAFIES DE CAMP

Fotografia 3. SPT de 3.5 a 4.1 metres de profunditat.

Fotografia 4. Execució del sondeig S-1R.

Fulla
Fulla 4/5
2/2
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DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA
Reblert de sorres grolleres
i restes de cascots.

Llims sorrencs marrons
amb graves disperses.

Llims marrons amb alguna
grava i graveta dispersa.

ML

Reblert de graves i gravetes
amb restes antròpiques.

Llims marrons.

MI

Llims sorrencs marrons
amb graves disperses.
6

S.P.T.
Nivell freàtic.

N.P

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Angle de fregament
intern (°)
Matèria orgànica
(%)
Sulfats
(ppm)

<455

Pressió límit
(kg/cm²)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)
Fulla
Fulla 1/2
1/5

Edòmetre
(cc,cs)

Tipus de perforació: Widia
Revestiment (mm): B120
Supervisor: Miguel López S.

Cohesió
(kg/cm²)

---4.1
No detectat
21-09-20/21-09-20
Expansivitat Lambe

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

Límit líquid
(%)

S-2R
Pes específic
(Tn/m³)

MI Mostra inalterada.

Densitat natural
(Tn/m³)

TP Testimoni parafinat.
5

Compressió simple
(kg/cm²)

Localització: Nou col.lector Papiol Baix. Carretera C-1413z (El Papiol).
Peticionari: EiP Estudis i Projectes

MI

Tipus d’assaig

MI

Nivell freàtic

Nº informe: 662/09/20

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
22SO4 (mg SO4 /l):

Mg (mg Mg /l):

2+

pH:

Res. sec (mg/l):

CO2 (mg CO2/l):

2+

ML

Agressivitat química (EHE):

Índex de plasticitat
(%)

OBSERVACIONS

ML-SM

NH4+ (mg NH4+/l):

Tamís 0.08
(%)

LLEGENDA

Classificació USCS

ML-SM
CL-ML

Profunditat
(m)

ANALÍTICA
D’AIGÜES

Humitat natural
(%)

Nº informe: 662/09/20

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 4.1 metres de profunditat.

S-2R

FOTOGRAFIES DE CAMP

Fotografia 3. SPT de 3.5 a 4.1 metres de profunditat.

Fotografia 4. Execució del sondeig S-2R.

Fulla
Fulla 4/5
2/2
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08760 - MARTORELL

6/

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N15073/1

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

7(55(6 /DERUDWRULGH&LqQFLHVGHOD7HUUD

Segons Norma UNE 66803/89

INFORME D'ASSAIG

CIF: B-62786371
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LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

N15073-1

Origen: Portada pel peticionari

De 3,5 a 4,1 m

Dim ens ions / pe s : 1/2 kg

NIF: B-66631664

L'abas t d'actuació inclós a le s De claracions Re s pons able s ins crite s a l'Agè ncia de l'Habitatge de Catalunya (Gene ralitat de
Catalunya) i al Regis tre Ge neral de l Codi Tè cnic de l'Edificació e s pot consultar a w w w .ge ncat.cat i a w w w .codigote cnico.org.
Dades de l pe ticionari:

Bos s a de plàs tic

Papiol

0971
LOSOM Cons ultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Es pecials, S.L.
C/ Jos ep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

S-1

Ide ntificació de la m os tra donada pe l peticionari:
Re fe rència donada pel pe ticionari:

29/09/2020
SPT

Altres re fe rè ncie s de la m os tra:
Data de rece pció:
Tipus de m os tra:
Re fe rència donada pel tractam ent e n e l nos tre laboratori:
De s cripció de la m os tra:

Envolcall:

Llim arenós marró clar amb alguna graveta angulosa molt aïllada. Lleugera humitat.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Granulometria per tamiss at segons UNE 103101/95

01/10/2020

08760 - MARTORELL

1,25

0,40

6/

Tf. : 93 776 59 41

0,16

0,08

CIF: B-62786371

g
g
g
%
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1,0000
4,0559

Tamís UNE

Factor de correcció f 1 =
Factor de correcció f 2 =

Humitat higroscòpica
de la fracció inferior a 2 mm
Refer. tara P120
t+S+A
58,91
t+S
58,44
t
14,71
Humitat higroscòpica
1,07
Factor de correcció: f
0,9894

Data finalització d'assaig: 02/10/2020

UNE 103101/95

Identificació de l’informe: N15073/1

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

7(55(6 /DERUDWRULGH&LqQFLHVGHOD7HUUD

Segons Norma UNE 66803/89

INFORME D'ASSAIG

Data d'inici de l'assaig:

Retingut
tamis total
(g)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
1,64
2,04
5,65
2,19
4,38
16,67
15,66

Passa en mostra total
(g)
(%)
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
350,1
100,0
348,4
99,5
346,4
98,9
340,7
97,3
338,5
96,7
334,2
95,5
317,5
90,7
301,8
86,2

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT

Tamís UNE
Retingut
Designació i obertura tamís parcial
(mm)
(g)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
1,64
2,04
5,65
0,54
1,08
4,11
3,86

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
6,3
5
2
1,25
0,4
0,16
0,08

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

2

Mida de les partícules en mm

6,3 5

0,01

X Determinació dels límits líquid i plàs tic s egons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

90

100

80
70
60

25 20 12,5 10

0,10

X Determinació del contingut en s ulfats s olubles s egons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

(Donat pel peticionari)

CL (proper CL-ML)
A-4 (8)

4+4+7+5

50

40

1,00
1

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

Cops de clava:

02/11/2020

40
30
20
10

100,00
100

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

0

10,00
10

Resultats dels assaigs:

SOBRANT:

OBSERVACIONS:

En el laboratori res ta mos tra s obrant de tipus representatiu emmagatzem at convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest s obrant s erà destruït a partir de la data:
H IS T Ò R IC

Històric: Laboratori Acre ditat pe r DGAP, Re s olució de 7 de se tem bre de 2005 (Re f.06046GTL05(B)
Am bit d'as s aigs de laboratori de ge otè cnia (GTL), ass aigs bàs ics .
Laboratori Acre ditat per DGQEiRH, Re solució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'as s aigs de laboratori de geotècnia (GTL), as s aigs com ple m e ntaris de re s is tè ncia i de form ació de roque s .
De claració Re s pons able núm . L0600006 pre se ntada e l 17 de m arç de 2010 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Re s pons able núm L0600016 pre s entada e l 02 de juny de 2010 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Re s pons able núm L0600199 pre se ntada e l 02 de juliol de 2012 a la Ge neralitat de Catalunya.
Declaració Re s pons able núm L0600212 pres e ntada el 31 de ge ne r de 2013 a la Gene ralitat de Catalunya.
De claració Res pons able núm L0600224 pre s entada e l 08 de nove m bre de 2013 a la Gene ralitat de Catalunya.

02/10/2020

Firmado digitalmente por
77296239R JOSE 77296239R
JOSE MARIA
MARIA TELLA (R: TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2020.10.02
B62786371)
10:30:26 +02'00'

Els càlculs i acte s pres e nts han es tat realitzade s am b e l program a de càlcul i s oftw are e laborat integram ent pe r
TERRES LCT,SLL e n re visió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

Director del Laboratori

Josep Maria Tella Ros

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

% que passa

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 128 de 672

23,6

70
60
50
40
30
20

0

10

0

20

08760 - MARTORELL

A-4

40

CH

60

Lím it líquid

50

% d'humitat
30
40

16,1

01/10/2020
02/10/2020

30

23
35,32
31,97
17,85
14,12
3,35
23,7

ML/OL

20

01/10/2020

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:

02/10/2020
% de material que passa pel UNE 2:

Data finalització d'assaig:

6/

Tf. : 93 776 59 41

70

CIF: B-62786371

25,60
24,50
17,80
6,70
1,10
16,4
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21,87
21,31
17,77
3,54
0,56
15,8

7,5

Classificació H.R.B.

mostra

80

100

UNE 103104/94

60

100

Classificació Casagrande

Índex de plasticitat:

90

A-7-5

MH/OH

50

80

A-7-6

A-5

70

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

<

0,05

pH de la suspensió:
7,7
Resultat: NEGATIU (No detectat)
97
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42-):

0,05

%
< 486

<

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
< 0,04
Expressat en SO3- :
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:

%
< 0,10

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42-):

RESULTATS

90

LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT PLÀSTIC

10

A-6

CL

Límit plàstic:

35
34,95
31,75
17,79
13,96
3,20
22,9

Identificació de l’informe: N15073/1

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

7(55(6 /DERUDWRULGH&LqQFLHVGHOD7HUUD

Segons Norma UNE 66803/89

INFORME D'ASSAIG
ASSAIGS DE PLASTICITAT:
LIMIT LÍQUID
UNE 103103/94

10

Nº de cops
T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:
LIMIT LÍQUID

Límit líquid:

10

20

30
40

100

CL-

Índex de plasticitat

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

Nº de cops

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

N15073-2

Origen: Portada pel peticionari

De 3,5 a 4,1 m

Dim ensions / pe s: 1/2 kg

NIF: B-66631664

L'abas t d'actuació inclós a le s De claracions Re s pons ables inscrites a l'Agè ncia de l'Habitatge de Catalunya (Ge ne ralitat de
Catalunya) i al Re gis tre General de l Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .ge ncat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del pe ticionari:

Bos sa de plàstic

Papiol

0971
LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioam biental i Fonam ents Especials, S.L.
C/ Jos ep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

S-2

Ide ntificació de la m ostra donada pe l peticionari:
Referè ncia donada pel pe ticionari:

29/09/2020
SPT

Altres re fe rè ncies de la m os tra:
Data de recepció:
Tipus de m os tra:

Referè ncia donada pel tractam ent e n e l nos tre laboratori:
Envolcall:

Des cripció de la m os tra:

Llim més o menys argilós arenós amb nuclis de sorra fina. Color marró una mica
fosc amb zones ocre verdoses amb laminacions, també alguna laminació
vermellosa. M olt humit.

X Determ inació dels lím its líquid i plàs tic s egons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Treballs sol·licitats i realitzats:

(Donat pel peticionari)

;EŽƚĂϭͿ

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

ML
A-4 (8)

4+2+4+3

02/11/2020

X Determ inació del contingut en s ulfats s olubles s egons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Resultats dels assaigs:

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

Cops de clava:

;EŽƚĂϭ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſĨĞƚĂƉĞƌĂƵŶ ĂƉƐƐĂhEϬ͕ϬϴŵşŶŝŵĚĞůϳϱйͿ

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

H IS T Ò R IC

En el laboratori res ta m os tra s obrant de tipus representatiu emm agatzem at convenientm ent.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant s erà des truït a partir de la data:

Històric: Laboratori Acre ditat pe r DGAP, Res olució de 7 de se tem bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'as saigs de laboratori de ge otè cnia (GTL), ass aigs bàsics .
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Re solució de 2 d' abril de 2009 (Re f.06046GTL05(B+C)
Am bit d'as saigs de laboratori de ge otè cnia (GTL), as saigs com plem entaris de res istència i de form ació de roques .
De claració Res pons able núm . L0600006 pres entada el 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Re sponsable núm L0600016 pres entada el 02 de juny de 2010 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
Declaració Res ponsable núm L0600199 pres entada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Re sponsable núm L0600212 pres entada el 31 de gener de 2013 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Res pons able núm L0600224 pres entada el 08 de nove m bre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

02/10/2020

Firmado digitalmente por
77296239R JOSE 77296239R
JOSE MARIA
MARIA TELLA (R: TELLA (R: B62786371)
Fecha: 2020.10.02
B62786371)
10:31:14 +02'00'

Els càlculs i acte s pre se nts han e stat realitzade s am b e l program a de càlcul i softw are elaborat inte gram ent per
TERRES LCT,SLL e n revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

Director del Laboratori

Josep Maria Tella Ros

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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UNE 103104/94
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INFORME D'ASSAIG

LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT PLÀSTIC
Data finalització de l'assaig:

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Resultat: NO PLÀSTIC

01/10/2020

ASSAIGS DE PLASTICITAT:
LIMIT LÍQUID
UNE 103103/94
Data d'inici de l'assaig:

01/10/2020

0,05

0,05

pH de la suspensió:
8,3
Resultat: NEGATIU (No detectat)
91

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

02/10/2020

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:
% de material que passa pel UNE 2:

Data finalització d'assaig:

<

RESULTATS
<

%
< 455

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42-):

%
< 0,10

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42-):

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
< 0,04
Expressat en SO3- :
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:
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1. INTRODUCCIÓ

Els materials de les unitats R i Ll són excavables amb maquinària convencional sense cap mena
de dificultat. Únicament en el supòsit de trobar blocs pot ser necessari utilitzar l’accessori de
pinces per a les retroexcavadores.

APROFITAMENT DE MATERIALS

Les terres provinents d’excavació classificades com a sòls tolerables (tipus 0) es consideren
aptes per emprar-se en el reblert de les rases. Per aconseguir una esplanada mínima és
necessari que els materials de coronació siguin tolerables amb una potència mínima de 60cm.

Es recomana utilitzar com a reblert de rases els materials procedents de la unitat Ll de major
qualitat que la unitat R de reblerts.

assajos corresponents.

D’acord amb les dades geotècniques i d’acord amb el PG-3 els sòls provinents d’excavació seran
considerats sòls tipus 0 (Sòls tolerables segons art. 330 del PG-3), amb excepció de possibles
materials considerats com a tipus marginal, i que caldrà confirmar a l’inici de l’obra amb els

3.3.

En base a les dades de l’estudi geotècnic no es preveu la presència de roques i/o blocs puntuals.
Per tant, s’ha previst un 100% d’excavació en terres i sense excavació en roca.

potència completa del material R i part del material Ll.

La major part del traçat de les canonades es troba a un fondària a l’entorn dels 1,5 – 2,0m (amb
un màxim de 2,6m al pou de bombament) amb el que s’afecta pràcticament en tots els trams la

EXCAVABILITAT

En aquest annex s’inclouen els llistats que permeten el replanteig dels colꞏlectors d’aigües
residuals i de la canonada d’impulsió dissenyats.
El segon objectiu de l’annex és realitzar una anàlisi de les necessitats de terres per a les
actuacions definides i determinar els préstecs i abocadors necessaris en funció dels amidaments
obtinguts i considerant les hipòtesis geotècniques realitzades.

Unitat R. Reblert graves, gravetes i restes antròpiques. Material de reblert de baixa qualitat.
Unitat Ll. Material natural sota reblert. Llims i llims sorrencs marrons cohesius.

A partir de les dades extretes de l’estudi geotècnic, a l’àmbit d’actuació es poden diferenciar les
següents unitats geotècniques:



2. LLISTAT DE REPLANTEIG
A l’apèndix 1 s’adjunten els llistats de les alineacions en planta i alçat que permeten el replanteig
dels diferents trams dels colꞏlectors d’aigües residuals per gravetat (Colꞏlector A. Ca N’Amat, C.
Cecauto i D. Connexió AMB) i de la canonada d’impulsió.
El colꞏlector B. Impulsió no s’estima necessari car és un tram de 0,5m de longitud que uneix el
dipòsit de retenció de sòlids amb el pou de bombes i la seva excavació queda englobada dins de
la necessària per a l’execució d’arqueta i pou.

CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS

3. CLASSIFICACIÓ, EXCAVABILITAT I APROFITAMENT DE MATERIALS
3.1.

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, segons les dades de l’annex geotècnic, es diferencien
dues unitats geotècniques: Unitat R (Reblert superior. Material de reblert de baixa qualitat) i Unitat Ll
(Material natural sota reblert. Llims i llim sorrencs).



Zona d’aparcament i vorals de terra. Estimada potència de la capa de 10cm.
Marges riera amb vegetació i talussos existents. L’alta presència de vegetació ha permès
estimar una potència de 30cm de terra vegetal.

En base a l’estudi geotècnic s’han estimat les següents potències de capa de terra vegetal:
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4. VOLUMS DE TERRES I RUNA
La següent taula recull els moviments de terres i runes que es generaran amb les diferents
actuacions previstes.

RESUM DE TERRES

83,6
1,20

1,20
581,9

100,3

Volum (m³)

484,9

DISPONIBILITAT DE MATERIAL APROFITABLE DE L'OBRA. Excavació rases
Volum teòric (m³)
Coeficient

Sòl tolerable

Terra vegetal

0,0

213,3

75,3
1,10

1,00

234,6

75,3

1,20
Volum (m³)

0,0

Sòl seleccionat
Coeficient

Terra vegetal

110,3

NECESSITATS DE MATERIAL. Terraplè / reblerts
Volum teòric (m³)

Sòl tolerable
1,10

Volum (m³)

100,3
Coeficient

0,0

213,3

68,5

0,91

0,91

0,91

0,0

234,6

75,3

Volum teòric (m³)

Sòl seleccionat
APROFITAMENT DE TERRES
Terra vegetal (*)
Sòl tolerable
Sòl seleccionat

-

-

110,3

0,0

0,0

0,0

0,91

Volum (m³)

0,0

Coeficient

Terra vegetal (*)

100,3

TERRES PROCEDENT DE PRÉSTEC
Volum teòric (m³)

Sòl tolerable
Sòl seleccionat

25,0

0,0

347,3

Volum (m³)

1,20

1,20

1,20

Esponjament

0,0

289,4

20,8

MATERIAL SOBRANT A ABOCADOR
Volum teòric (m³)
Terra vegetal (*)
Sòl tolerable
Sòl seleccionat

La terra vegetal sobrant s’estendrà als marges de la llera i/o talussos entre Can Colomé i carrer
d’accés al Papiol Baix per facilitar la seva renaturalització.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

1,00 (*)

OBSERVACIONS

Revegetació talussos.

Lateral i 30cm superior clau tub

Reblert rasa

Compactació

0,91 / 1,10

0,91 / 1,10

1,20

1,20

1,20

Esponjament

COEFICIENT

La següent taula resumeix les característiques i coeficients de pas per a compactacions de sòls
utilitzats a la taula anterior:

Tipus

Seleccionat

Tolerable

Vegetal

SÒL
Procedència
Excavació

Préstec

(*) No necessària compactació al no formar part d ’espaldons de talussos

5. PRÉSTEC I ABOCADORS

De l’anàlisi de terres realitzat, es dedueix que és necessària la utilització de préstecs exteriors a
la pròpia traça per completar la formació dels laterals i recobriment dels colꞏlectors de residuals
per gravetat i de la canonada d’impulsió.

Es preveu que es puguin reaprofitar a l’obra part dels materials d’excavació, sòls tolerables
sense blocs, portant les terres sobrants de menor qualitat a abocador.

En qualsevol cas, abans de l’inici de l’obra caldrà realitzar nous assajos geotècnics
complementaris al projecte per confirmar les hipòtesis del projecte i en cas de variacions
realitzacions les correccions oportunes.
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IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 137 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

APÈNDIX 1. LLISTATS DE REPLANTEIG

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 1. Llistats de replanteig

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 138 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 139 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

COLꞏLECTORS PER GRAVETAT

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 1. Llistats de replanteig

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 140 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

RET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

BR-ESTACIÓN
BR-ORIENTACIÓN
P.K.
0.000
0.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
50.000
60.000
70.000
76.425
80.000
87.960
90.000
96.092
99.298
100.000
103.000
105.000
105.160
105.160
106.160
106.160

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 141 de 672

Coord. Y
4586661.295
4586661.295
4586670.398
4586679.502
4586688.606
4586697.710
4586706.814
4586706.814
4586716.022
4586725.230
4586731.146
4586734.494
4586741.949
4586743.944
4586749.901
4586753.068
4586753.765
4586756.740
4586758.727
4586758.886
4586758.886
4586759.879
4586759.879

Coord. X
416797.046
416857.864

Coord. Z
29.139
29.139
28.989
28.839
28.688
28.538
28.388
28.388
28.338
28.288
28.256
28.238
28.198
28.188
28.157
28.141
28.138
28.123
28.113
28.112
28.112
27.536
0.000

Coord. Y
4587014.552
4586677.707

LISTADO DE REPLANTEO
Eix col·lector residuals A. CA N'AMAT
21/10/2020
Base
BR1
BR2
Coord. X
416864.771
416864.771
416860.634
416856.496
416852.359
416848.221
416844.084
416844.084
416840.183
416836.283
416833.777
416832.524
416829.733
416829.307
416828.034
416827.533
416827.623
416828.005
416827.774
416827.755
416827.755
416827.640
416827.640

Azimut
188.6282
Azimut
187.9413
187.9413
188.3686
188.8204
189.2986
189.8056
190.3440
190.3440
190.8641
191.4187
191.7948
191.9781
192.4028
192.4462
192.5795
192.6108
192.5697
192.3917
192.3898
192.3897
192.3897
192.3887
192.3887

Distancia
342.291

Distancia
359.691
359.691
349.979
340.283
330.606
320.948
311.312
311.312
301.631
291.970
285.777
282.296
274.556
272.524
266.459
263.255
262.574
259.664
257.664
257.504
257.504
256.504
256.504

Código
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

Pagina 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

RET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

BR-ESTACIÓN
BR-ORIENTACIÓN
P.K.
0.000
0.000
10.000
20.000
30.000
40.000
40.000
50.000
60.000
60.044
60.204
60.204
61.204
61.204

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 142 de 672

Coord. Y
4586820.619
4586820.619
4586810.691
4586800.763
4586790.835
4586780.907
4586780.907
4586770.991
4586761.075
4586761.031
4586760.872
4586760.872
4586759.879
4586759.879

Coord. X
416797.046
416857.864

Coord. Z
28.689
28.689
28.639
28.589
28.539
28.489
28.489
28.301
28.114
28.113
28.110
28.110
27.536
27.536

Coord. Y
4587014.552
4586677.707

LISTADO DE REPLANTEO
Eix col·lector residuals C. CECAUTO
21/10/2020
Base
BR1
BR2
Coord. X
416820.129
416820.129
416821.326
416822.523
416823.720
416824.918
416824.918
416826.209
416827.501
416827.506
416827.525
416827.525
416827.640
416827.640

Azimut
188.6282
Azimut
192.4582
192.4582
192.4534
192.4490
192.4451
192.4414
192.4414
192.4134
192.3876
192.3875
192.3877
192.3877
192.3887
192.3887

Distancia
342.291

Distancia
195.301
195.301
205.301
215.301
225.301
235.301
235.301
245.301
255.300
255.344
255.504
255.504
256.504
256.504

Código

*

*
*

*
*
*
*
*

Pagina 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

RET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

BR-ESTACIÓN
BR-ORIENTACIÓN
P.K.
0.000
0.000
10.000
20.000
29.624
30.000
40.000
48.559
50.000
54.559
54.559

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 143 de 672

Coord. X
416797.046
416857.864
Coord. Y
4586984.955
4586984.955
4586994.946
4587004.937
4587014.552
4587014.928
4587024.919
4587033.470
4587034.857
4587039.244
4587039.244

Coord. Y
4587014.552
4586677.707
Coord. Z
29.893
29.893
29.843
29.793
29.745
29.743
29.693
29.650
29.643
29.620
29.620

Azimut
188.6282
Azimut
202.6935
202.6935
202.6935
202.6935
0.0000
2.6935
2.6935
2.6935
1.2817
397.8575
397.8575

LISTADO DE REPLANTEO
Eix col·lector residuals D. CONNEXIÓ AMB
21/10/2020
Base
BR1
BR2
Coord. X
416795.793
416795.793
416796.216
416796.639
416797.046
416797.062
416797.485
416797.847
416797.455
416796.215
416796.215

Distancia
342.291

Distancia
29.624
29.624
19.624
9.624
0.000
0.376
10.376
18.935
20.309
24.706
24.706

Código
*
*

*

*

*
*

Pagina 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 144 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 145 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

CANONADA IMPULSIÓ

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 1. Llistats de replanteig

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 146 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

RET
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

BR-ESTACIÓN
BR-ORIENTACIÓN
P.K.
0.000
0.000
1.285
3.030
9.114
10.000
10.784
10.784
20.000
21.315
30.000
40.000
50.000
60.000
60.353
62.281
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
181.401
183.233
190.000
200.000
210.000
220.000
222.010
223.689
226.517
227.679
229.028
230.000
240.000
250.000
257.214

Base
BR1
BR2

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 147 de 672

Coord. Y
4586760.055
4586760.055
4586761.332
4586763.039
4586768.869
4586769.728
4586770.502
4586770.502
4586779.648
4586780.953
4586789.572
4586799.496
4586809.421
4586819.345
4586819.696
4586821.607
4586829.248
4586839.146
4586849.045
4586858.944
4586868.843
4586878.742
4586888.641
4586898.540
4586908.439
4586918.338
4586928.237
4586938.135
4586939.522
4586941.338
4586948.053
4586957.976
4586967.900
4586977.823
4586979.817
4586981.418
4586983.952
4586985.044
4586986.383
4586987.354
4586997.345
4587007.336
4587014.543

Coord. X
416797.046
416857.864

Coord. Z
28.080
28.080
28.171
28.294
28.723
28.785
28.828
28.828
29.014
29.036
29.082
29.132
29.182
29.232
29.234
29.244
29.282
29.332
29.382
29.432
29.482
29.532
29.582
29.632
29.682
29.732
29.782
29.832
29.839
29.849
29.882
29.932
29.982
30.032
30.042
30.051
30.065
30.073
30.089
30.102
30.237
30.372
30.470

Coord. Y
4587014.552
4586677.707

LISTADO DE REPLANTEO
Eix col·lector impulsió
21/10/2020

Coord. X
416829.160
416829.160
416829.012
416828.661
416826.921
416826.705
416826.578
416826.578
416825.447
416825.286
416824.220
416822.993
416821.765
416820.538
416820.495
416820.240
416819.145
416817.727
416816.308
416814.890
416813.471
416812.053
416810.635
416809.216
416807.798
416806.379
416804.961
416803.543
416803.344
416803.101
416802.264
416801.027
416799.790
416798.553
416798.305
416797.824
416796.569
416796.178
416796.054
416796.095
416796.518
416796.941
416797.246

Azimut
188.6282
Azimut
192.0090
192.0090
192.0058
192.0395
192.2966
192.3251
192.3336
192.3336
192.3401
192.3410
192.3477
192.3560
192.3652
192.3753
192.3756
192.3838
192.4435
192.5287
192.6240
192.7315
192.8537
192.9938
193.1559
193.3459
193.5714
193.8436
194.1785
194.6007
194.6687
194.7472
195.0150
195.5278
196.2596
197.3888
197.6939
198.5058
200.9933
201.8724
202.2418
202.2257
201.9539
200.9291
102.7209

Distancia
342.291

Distancia
256.515
256.515
255.230
253.492
247.493
246.614
245.831
245.831
236.615
235.300
226.615
216.615
206.615
196.615
196.262
194.334
186.618
176.620
166.624
156.627
146.632
136.637
126.642
116.649
106.657
96.666
86.678
76.692
75.293
73.464
66.703
56.716
46.733
36.760
34.758
33.144
30.603
29.521
28.187
27.215
17.215
7.217
0.200

Código
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

Pagina 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 148 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 149 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

APÈNDIX 2. VOLUMS DE TERRES

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 2. Volums de terres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Pàgina 150 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 151 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

COLꞏLECTORS PER GRAVETAT

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 2. Volums de terres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 152 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

P.K.
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
57.579
60.000
65.000
70.000
75.000
76.425
80.000
85.000
87.960
90.000
95.000
96.092
99.298
100.000
103.000
105.000
106.160

S.Tuberia
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.126
0.126

S.Base S.Generatriu
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.041
0.049
0.040
0.049
0.040
0.049
0.041
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.050
0.044
0.060
0.059
0.060
0.066
0.060
0.066

S.Lateral
0.281
0.293
0.293
0.281
0.293
0.281
0.281
0.293
0.293
0.293
0.281
0.217
0.227
0.226
0.226
0.226
0.216
0.205
0.202
0.201
0.206
0.226
0.226
0.226
0.226
0.217
0.262
0.281
0.293

S.Reblert
0.080
0.110
0.152
0.121
0.121
0.158
0.196
0.176
0.238
0.263
0.350
0.452
0.208
0.105
0.348
0.390
0.371
0.362
0.369
0.400
0.413
0.475
0.484
0.470
0.466
0.656
0.744
0.647
1.427

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 153 de 672

S.Vegetal S.Desmonte
0.348
0.612
0.358
0.654
0.373
0.697
0.367
0.653
0.361
0.665
0.376
0.689
0.384
0.728
0.382
0.720
0.398
0.782
0.406
0.808
0.428
0.882
0.433
0.841
0.368
0.607
0.220
0.503
0.240
0.746
0.230
0.788
0.205
0.759
0.197
0.736
0.196
0.737
0.197
0.767
0.200
0.786
0.221
0.873
0.226
0.882
0.224
0.868
0.249
0.864
0.483
1.045
0.518
1.203
0.501
1.179
0.648
1.971

V.Tuberia
0.000
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.390
0.201
0.189
0.390
0.390
0.390
0.111
0.279
0.390
0.231
0.159
0.390
0.085
0.250
0.055
0.234
0.251
0.146

10.811
5.870
5.828
27.079
32.224
0.000
34.834
81.812

V.Base V.Generatriu
0.000
0.000
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.300
0.328
0.275
0.274
0.129
0.113
0.121
0.106
0.250
0.218
0.250
0.218
0.250
0.218
0.071
0.060
0.177
0.145
0.246
0.199
0.145
0.120
0.101
0.087
0.250
0.218
0.055
0.048
0.160
0.140
0.035
0.031
0.165
0.154
0.120
0.125
0.070
0.076

Listado de Volúmenes
Eix col·lector residuals CA N'AMAT
08/09/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Generatriu
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
1.435
1.466
1.435
1.435
1.435
1.403
1.435
1.466
1.466
1.435
1.245
0.573
0.549
1.132
1.132
1.107
0.300
0.727
1.007
0.602
0.441
1.132
0.247
0.726
0.156
0.719
0.543
0.333

V.Reblert
0.000
0.474
0.654
0.683
0.604
0.695
0.884
0.930
1.033
1.252
1.533
2.005
0.850
0.379
1.134
1.846
1.904
0.522
1.306
1.921
1.202
0.906
2.399
0.521
1.502
0.394
2.099
1.391
1.203

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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V.Vegetal V.Desmonte
0.000
0.000
1.767
3.165
1.829
3.376
1.850
3.374
1.821
3.295
1.842
3.386
1.899
3.544
1.916
3.620
1.950
3.755
2.008
3.974
2.083
4.223
2.153
4.188
1.033
1.867
0.712
1.344
1.151
3.124
1.177
3.836
1.087
3.868
0.286
1.065
0.703
2.633
0.982
3.762
0.587
2.300
0.430
1.693
1.120
4.389
0.246
0.956
0.759
2.778
0.257
0.670
1.502
3.372
1.019
2.429
0.666
1.827

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
225.000
230.000
235.000
236.000
240.000
245.000
250.000
255.000
256.044

S.Tuberia
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126
0.126

S.Base S.Generatriu
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.065
0.060
0.066
0.060
0.066
0.060
0.066

S.Lateral
0.318
0.323
0.318
0.323
0.318
0.323
0.323
0.323
0.323
0.323
0.323
0.323
0.281
0.293
0.293

S.Reblert
1.781
1.736
1.878
1.840
1.771
1.830
1.832
1.857
1.828
1.824
1.860
1.834
0.905
0.960
0.969

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 154 de 672

S.Vegetal S.Desmonte
0.217
2.351
0.206
2.310
0.226
2.447
0.221
2.413
0.215
2.340
0.219
2.404
0.220
2.406
0.221
2.430
0.220
2.401
0.220
2.397
0.220
2.433
0.219
2.407
0.165
1.437
0.169
1.504
0.169
1.513

V.Tuberia
0.000
0.503
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.628
0.126
0.503
0.628
0.628
0.628
0.131

7.545
3.603
3.927
19.006
101.929
0.000
12.693
136.009

V.Base V.Generatriu
0.000
0.000
0.240
0.261
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.327
0.060
0.065
0.240
0.261
0.300
0.327
0.300
0.327
0.300
0.328
0.063
0.068

Listado de Volúmenes
Eix col·lector residuals C. CECAUTO
03/10/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Generatriu
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
1.282
1.602
1.602
1.602
1.602
1.613
1.613
1.613
0.323
1.291
1.613
1.508
1.435
0.306

V.Reblert
0.000
7.035
9.036
9.295
9.027
9.004
9.157
9.223
9.211
1.826
7.367
9.233
6.847
4.662
1.007

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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V.Vegetal V.Desmonte
0.000
0.000
0.846
9.321
1.080
11.893
1.117
12.152
1.091
11.884
1.087
11.861
1.099
12.026
1.103
12.092
1.102
12.079
0.220
2.399
0.880
9.662
1.098
12.102
0.960
9.611
0.833
7.353
0.176
1.575

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
29.624
30.000
35.000
40.000
45.000
48.559
50.000
54.559

S.Tuberia
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078
0.078

S.Base
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.000

S.Generatriu
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.062
0.000

S.Lateral
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.000

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 155 de 672

S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

S.Vegetal
0.079
0.080
0.081
0.083
0.085
0.088
0.090
0.090
0.093
0.096
0.097
0.098
0.146
0.213

S.Desmonte
0.553
0.600
0.662
0.748
0.799
0.923
1.017
1.027
1.152
1.281
1.351
1.387
1.366
0.078

V.Tuberia
0.000
0.390
0.390
0.390
0.390
0.390
0.360
0.029
0.390
0.390
0.390
0.277
0.112
0.355

V.Base
0.000
0.300
0.300
0.300
0.300
0.300
0.277
0.023
0.300
0.300
0.300
0.214
0.086
0.137

4.252
3.137
3.223
14.718
25.537
0.000
5.254
50.867

V.Generatriu
0.000
0.308
0.308
0.308
0.308
0.308
0.285
0.023
0.308
0.308
0.308
0.219
0.089
0.141

Listado de Volúmenes
Eix col·lector residuals. D. CONNEXIÓ AMB
16/10/2020
S.Reblert
0.072
0.119
0.181
0.267
0.318
0.442
0.536
0.546
0.671
0.800
0.870
0.906
0.885
0.000
TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Generatriu
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
1.408
1.408
1.408
1.408
1.408
1.302
0.106
1.408
1.408
1.408
1.002
0.406
0.642

V.Reblert
0.000
0.479
0.750
1.119
1.461
1.899
2.260
0.203
3.043
3.679
4.176
3.160
1.290
2.018

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Vegetal
0.000
0.396
0.403
0.412
0.420
0.430
0.410
0.034
0.457
0.471
0.482
0.347
0.175
0.818
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V.Desmonte
0.000
2.885
3.155
3.524
3.866
4.304
4.485
0.384
5.449
6.084
6.581
4.872
1.984
3.292

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 156 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 157 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

CANONADA IMPULSIÓ

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 4. Replanteig i moviments de terres
Apèndix 2. Volums de terres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 158 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

P.K.
0.000
1.285
3.030
5.000
9.114
10.000
10.784

S.Tuberia
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

S.Base
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

S.Lateral
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084

S.Reblert
0.377
0.345
0.302
0.255
0.149
0.130
0.118

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 159 de 672

S.Vegetal
0.162
0.158
0.152
0.146
0.130
0.127
0.125

S.Desmonte
0.473
0.441
0.398
0.352
0.246
0.226
0.214

V.Tuberia
0.000
0.003
0.003
0.004
0.008
0.002
0.002

V.Base
0.000
0.013
0.017
0.020
0.041
0.009
0.008

Listado de Volúmenes
Eix col·lector impulsió. PK Inici - 10,8m
03/09/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
0.109
0.147
0.166
0.348
0.075
0.066
0.021
0.108
0.911
2.629
0.000
1.549
3.669

V.Reblert
0.000
0.463
0.564
0.549
0.832
0.124
0.097

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Vegetal
0.000
0.205
0.271
0.294
0.567
0.114
0.099
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V.Desmonte
0.000
0.587
0.732
0.739
1.229
0.209
0.173

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
60.353

S.Tuberia
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

S.Base
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

S.Lateral
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084

S.Reblert
0.118
0.102
0.122
0.119
0.118
0.114
0.109
0.109
0.092
0.113
0.108
0.107

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 160 de 672

S.Vegetal
0.125
0.122
0.125
0.125
0.125
0.124
0.123
0.123
0.121
0.123
0.123
0.123

S.Desmonte
0.214
0.199
0.218
0.215
0.215
0.210
0.206
0.206
0.189
0.210
0.204
0.203

V.Tuberia
0.000
0.008
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.001

V.Base
0.000
0.042
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.004

Listado de Volúmenes
Eix col·lector impulsió. PK 10,8 - 61,3m
03/10/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
0.356
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.030
0.097
0.496
4.188
5.507
0.000
6.126
10.288

V.Reblert
0.000
0.463
0.560
0.601
0.592
0.580
0.557
0.546
0.504
0.514
0.552
0.038

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Vegetal
0.000
0.520
0.619
0.626
0.624
0.622
0.618
0.617
0.610
0.610
0.616
0.043

Pagina 1

V.Desmonte
0.000
0.870
1.042
1.084
1.074
1.062
1.039
1.028
0.986
0.996
1.035
0.072

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
181.401
183.233
185.000
190.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
222.010
223.689
225.000
226.517

S.Tuberia
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

S.Base
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

S.Lateral
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

S.Reblert
0.103
0.101
0.153
0.242
0.178
0.189
0.188
0.165
0.138
0.107
0.127
0.150
0.171
0.136
0.136
0.124
0.107
0.113
0.127
0.136
0.133
0.099
0.106
0.113
0.099
0.097
0.095
0.094
0.070
0.058
0.074
0.131
0.093
0.043
0.024
0.037
0.026
0.013
0.000

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 161 de 672

S.Vegetal
0.122
0.122
0.130
0.144
0.135
0.137
0.136
0.133
0.128
0.123
0.126
0.130
0.134
0.128
0.128
0.126
0.123
0.124
0.127
0.128
0.127
0.122
0.123
0.124
0.122
0.121
0.121
0.121
0.116
0.114
0.118
0.125
0.119
0.111
0.108
0.111
0.108
0.105
0.102

S.Desmonte
0.199
0.197
0.249
0.339
0.274
0.286
0.284
0.261
0.234
0.204
0.223
0.247
0.268
0.232
0.233
0.221
0.203
0.210
0.223
0.232
0.230
0.196
0.203
0.209
0.196
0.193
0.192
0.191
0.166
0.154
0.170
0.227
0.190
0.139
0.121
0.134
0.122
0.110
0.096

V.Tuberia
0.000
0.005
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.003
0.004
0.003
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.004
0.003
0.003
0.003

V.Base
0.000
0.027
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.014
0.018
0.018
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.020
0.017
0.013
0.015

Listado de Volúmenes
Eix col·lector impulsió. PK 61,3 - 227,7m
16/10/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
0.230
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.118
0.155
0.149
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.170
0.142
0.111
0.128
0.322
1.642
13.876
19.742
0.000
20.524
35.582

V.Reblert
0.000
0.277
0.634
0.989
1.050
0.917
0.943
0.881
0.757
0.612
0.585
0.692
0.804
0.768
0.680
0.651
0.578
0.551
0.600
0.656
0.672
0.582
0.514
0.548
0.530
0.137
0.176
0.167
0.410
0.319
0.330
0.512
0.561
0.341
0.168
0.062
0.053
0.025
0.010

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Vegetal
0.000
0.332
0.630
0.686
0.698
0.679
0.683
0.673
0.653
0.629
0.623
0.641
0.660
0.654
0.640
0.635
0.623
0.618
0.627
0.637
0.637
0.622
0.612
0.618
0.615
0.170
0.222
0.214
0.593
0.576
0.581
0.609
0.610
0.575
0.548
0.219
0.183
0.140
0.157
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V.Desmonte
0.000
0.539
1.117
1.471
1.532
1.400
1.425
1.363
1.239
1.095
1.067
1.175
1.286
1.250
1.162
1.133
1.060
1.033
1.082
1.138
1.154
1.064
0.997
1.030
1.013
0.272
0.353
0.338
0.892
0.801
0.812
0.995
1.043
0.823
0.650
0.256
0.215
0.152
0.156

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
230.000
235.000
240.000
245.000
250.000
255.000

S.Tuberia
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

S.Base
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

S.Lateral
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084

S.Reblert
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 162 de 672

S.Vegetal
0.102
0.102
0.100
0.099
0.098
0.099
0.102

S.Desmonte
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096

V.Tuberia
0.000
0.002
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

V.Base
0.000
0.010
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

Listado de Volúmenes
Eix col·lector impulsió. PK 227,7 - 257,2m
16/10/2020
S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TOTALES
Volumen de ocupación de la Tubería
Volumen del material Base
Volumen del material Lateral
Volumen del material Reblert
Volumen del material restante
Volumen de Tierra Vegetal
Volumen de Desmonte Total

V.Lateral
0.000
0.082
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.051
0.260
2.194
0.000
0.000
2.596
2.505

V.Reblert
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

V.Vegetal
0.000
0.099
0.506
0.498
0.494
0.495
0.504
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V.Desmonte
0.000
0.094
0.482
0.482
0.482
0.482
0.482

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

P.K.
0.000
1.285
3.030
5.000
9.114
10.000
10.784
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
60.353
62.281
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
181.401
183.233
185.000
190.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000

S.Tuberia
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

S.Base
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

S.Lateral
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084

S.Reblert
0.377
0.345
0.302
0.255
0.149
0.130
0.118
0.102
0.122
0.119
0.118
0.114
0.109
0.109
0.092
0.113
0.108
0.107
0.103
0.101
0.153
0.242
0.178
0.189
0.188
0.165
0.138
0.107
0.127
0.150
0.171
0.136
0.136
0.124
0.107
0.113
0.127
0.136
0.133
0.099
0.106
0.113
0.099
0.097
0.095
0.094
0.070
0.058
0.074
0.131
0.093
0.043
0.024

S.Resto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 163 de 672

S.Desmonte
0.473
0.441
0.398
0.352
0.246
0.226
0.214
0.199
0.218
0.215
0.215
0.210
0.206
0.206
0.189
0.210
0.204
0.203
0.199
0.197
0.249
0.339
0.274
0.286
0.284
0.261
0.234
0.204
0.223
0.247
0.268
0.232
0.233
0.221
0.203
0.210
0.223
0.232
0.230
0.196
0.203
0.209
0.196
0.193
0.192
0.191
0.166
0.154
0.170
0.227
0.190
0.139
0.121

V.Tuberia
0.000
0.003
0.003
0.004
0.008
0.002
0.002
0.008
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.001
0.004
0.005
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.003
0.004
0.003
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

Listado de Volúmenes
Eix col·lector impulsió
16/10/2020
S.Vegetal
0.162
0.158
0.152
0.146
0.130
0.127
0.125
0.122
0.125
0.125
0.125
0.124
0.123
0.123
0.121
0.123
0.123
0.123
0.122
0.122
0.130
0.144
0.135
0.137
0.136
0.133
0.128
0.123
0.126
0.130
0.134
0.128
0.128
0.126
0.123
0.124
0.127
0.128
0.127
0.122
0.123
0.124
0.122
0.121
0.121
0.121
0.116
0.114
0.118
0.125
0.119
0.111
0.108

V.Base
0.000
0.013
0.017
0.020
0.041
0.009
0.008
0.042
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.004
0.019
0.027
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.014
0.018
0.018
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

V.Lateral
0.000
0.109
0.147
0.166
0.348
0.075
0.066
0.356
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.030
0.163
0.230
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.118
0.155
0.149
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422
0.422

V.Reblert
0.000
0.463
0.564
0.549
0.832
0.124
0.097
0.463
0.560
0.601
0.592
0.580
0.557
0.546
0.504
0.514
0.552
0.038
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0.630
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0.698
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V.Desmonte
0.000
0.587
0.732
0.739
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0.209
0.173
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0.996
1.035
0.072
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1.162
1.133
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1.033
1.082
1.138
1.154
1.064
0.997
1.030
1.013
0.272
0.353
0.338
0.892
0.801
0.812
0.995
1.043
0.823
0.650
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16/10/2020
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1. INTRODUCCIÓ

Renovació colꞏlectors d’aigües residuals existents, al tram del voral de la Ctra. C-1413z d’àmbit
municipal, per materials al final de la vida útil i diàmetres insuficients.
Instalꞏlació estació de bombament per recollir les aigües residuals del barri que actualment
aboquen al medi i connectar-les a la xarxa de residuals en alta existent de l’AMB sota el torrent de
Les Argiles.
Nova xarxa de colꞏlectors per conduir de les aigües residuals que actualment aboquen al Medi a
l’ODT 1 fins a l’estació de bombament situada al costat de l’ODT 2.

L’objectiu de l’annex és definir i justificar les afectacions i posteriors actuacions a la xarxa de
residuals del Papiol de Baix i el disseny de l’estació de bombament per eliminar els actuals
abocaments al Medi.
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PUNTS D’ABOCAMENT

2. ESTAT ACTUAL
2.1.



XARXA AIGÜES RESIDUALS

mitjançant un petit colꞏlector de ø ≤ 200mm.

200mm que aboca directament al medi, després de creuar les carreteres, les aigües residuals de la
zona central del Papiol Baix on es troben els habitatges del barri.
Connexió colꞏlector en alta AMB. La masia i restaurant de Can Colomé juntament amb el taller
Befor, connecten les seves aigües residuals al colꞏlector en alta sota el torrent de les Argiles

Aprofitant l’esmentada obra de drenatge de la carretera s’ha executat colꞏlector de residuals de ø ≤

Abocament 1. Captació obra drenatge C-1413z i C-1413a a l’alçada de Ca N’Amat. Les aigües
residuals provinents de Bicicletes Amat i Ceràmiques Mary són abocades directament en aquesta
captació on són abocades al medi a través de l’obra de drenatge existent de la carretera.
Abocament 2. Obra drenatge C-1413z i C-1413a a l’alçada del Passatge Papiol Baix.

La xarxa d’aigües residuals és inconnexa amb una connexió al colꞏlector d’aigües residuals en
alta al Torrent de les Argiles però amb 2 abocaments directament al medi natural:





2.2.

La xarxa d’aigües residuals està dividida en 3 parts, una per a cada punt d’abocament descrit en
el punt anterior.

La xarxa que aboca al punt d’abocament 1 es situa al voral est de la carretera C-1413z entre

i presenta problemes d’obturacions degut al seu reduït diàmetre i escàs pendent.

Ceràmiques Mary i l’ODT 1 a l’alçada de Ca N’Amat. El colꞏlector existent és de formigó ø160mm

La xarxa que aboca al punt d’abocament 2 transcorre pel barri del Papiol Baix i consta de 2


amb façana a la ctra. C-1413z. El colꞏlector existent és de formigó ø ≤ 200mm i presenta els

Ramal 1. Circula pel carrer d’accés al barri del Papiol Baix per continuar pel voral est de la
carretera C-1413z fins al punt d’abocament 2. El ramal dona servei a la part sud de tallers Befor, a
l’antic hospital de la Sala Gran i als habitatges entre el carrer d’accés i el passatge del Papiol Baix

ramals:



mateixos problemes que en el tram 1 degut al reduït diàmetre i, al tram paralꞏlel a la ctra., també
degut al seu baix pendent.
Ramal 2. Circula per l’interior del barri connectant amb el ramal 1 a través del passatge de Papiol
Baix. A partir del punt de connexió amb el ramal 1 el colꞏlector continua sota l’obra de drenatge fins
al seu punt d’abocament.

La xarxa d’aigües residuals que connecta al colꞏlector d’AMB circula paralꞏlel pel voral est de la
ctra. C-1413z i dona servei a la masia de Can Colomé, i el seu restaurant, més la part nord dels
taller Befor a través de la seva escomesa pel vial existent. Com en els casos anteriors, el reduït

diàmetre de la xarxa (formigó ø ≤ 200mm) i el mínim pendent provoquen problemes de

sedimentació amb necessitats de manteniment importants.
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DESCRIPCIÓ

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

3. ALTERNATIVES ESTUDIADES
3.1.

Les alternatives de base plantejades tenen com objectiu la implantació de nova xarxa d’aigües
residuals al barri Papiol Baix del municipi del Papiol i la seva connexió al colꞏlector d’aigües
residuals en alta existent eliminant els actuals abocaments al medi.

Els conceptes que inclouen els treballs
ofertats són els següents:


Xarxa residuals en baixa. Proposta
de traçat al barri.

Xarxa residuals en alta. Estudi
connexió de la nova xarxa projectada al
colꞏlector d’aigües residuals en alta existent al
municipi que circula en paralꞏlel al torrent de
les Argiles:
Alternativa 1. Bombament.
Connexió al colꞏlector en alta dins del barri.
L’alternativa preveu definició de la xarxa
d’aigües residuals en gravetat a l’interior del
Impulsió
barri, estació de bombament i canalització de
Bombament
la impulsió fins al torrent de les Argiles per
Gravetat
l’interior del barri.
Alternativa 2.Gravetat. Xarxa
en gravetat fins al colꞏlector. Determinació del traçat a l’exterior del barri fins al punt de
connexió. L’alternativa preveu xarxa d’aigües residuals en gravetat a l’interior del barri i la
connexió exterior per gravetat fins al colꞏlector en alta situat al marge dret del torrent de les
Argiles. Es definiran els creuaments, a priori mitjançant perforacions dirigies i/o claves, amb
infraestructures existents: Carretera C-1413a, el torrent de les Argiles i el canal Capdevila.

Afectacions.
- Alternativa 1. No presenta afectacions, únicament és necessària ocupació temporal i
posterior servitud d’aqüeducte a la zona d’estacionament de Can Colomé. La resta de
terrenys són públics. Uns 25m.
- Alternativa 2. És necessari expropiar o ocupacions temporals + servitud d’aqüeducte a tot
el traçat en alta situat entre les carreteres C-1413a i la connexió al torrent de les Argiles.
Uns 400m.

Infraestructures. Determinació possibles infraestructures necessàries a la xarxa:
- Alternativa 1. Estació bombament.
- Alternativa 2. Clava. Per salvar les carreteres C-1413z i C-1413a sense afectar-les i, en funció
del traçat definitiu, del canal Capdevila; Sifó. Per salvar el torrent de les Argiles car la rasant
del colꞏlector es troba superior a la rasant de la part més baixa de la llera.
Serveis afectats: Serveis existents i possible esquema de reposició de serveis afectats.
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3.1.1. AVANTATGES - INCONVENIENTS
CONCEPTE

ALTERNATIVA


0 ut. Eliminats



2. Gravetat

0 ut. Eliminats



1. Impulsió


Residuals a
tractament

0. No Actuar
2 abocaments



Ambiental. Abocaments
Residuals a
tractament

A.



C.

B.
Manteniment xarxa

Normativa sanejament

al medi
No acompliment

≈

Manteniment 2
claves i 1 sifó

≈



Manteniment
bombes



Sediments i
obturacions
Rasa xarxa en
baixa

Rasa xarxa en
baixa i alta


≈

Sense afectacions



Serveis afectats

Expropiacions
xarxa en alta



D.

≈

465.000 €


≈

Sense afectacions

180.000 €

Expropiacions



E.

Cost actuació

Sense cost

Ocupació
temporal i
servituds

F.

L’alternativa 0 de no actuar s’ha de descartar mediambientalment ja que cap dels seus
avantatges compensa la contaminació que provoca al medi ambient els abocament d’aigües
residuals. La situació actual no acompleix la normativa de sanejament vigent.
L’alternativa 2 es descarta pel seu alt cost d’execució enfront de l’alternativa 1, necessitat
d’expropiacions i degut a que el manteniment de 2 - 3 claves (Canal Capdevila, ctra. C-1413z i C1413a) i el sifó sota el torrent de les Argiles és major al manteniment de la impulsió.
L’alternativa 3 és l’escollida per ser desenvolupada al projecte.

4. PROPOSTA
D’acord amb les alternatives estudiades, el projecte desenvolupa l’opció de xarxa de residuals
per gravetat en baixa amb la instalꞏlació d’una estació de bombament i la corresponent impulsió
des del seu punt baix fins a la connexió al colꞏlector de residuals en alta dins del propi barri.
A continuació es descriu i justifica la xarxa de sanejament dissenyada.
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Esquema del funcionament
de la xarxa d’aigües residuals
dissenyada al Papiol Baix
eliminant abocaments al medi
i amb una impulsió fins al
colꞏlector en alta d’AMB.
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4.2.

BOMBAMENT – IMPULSIÓ

4.1.

COLꞏLECTORS

L’objectiu de la nova xarxa dissenyada és eliminar els abocaments d’aigües residuals al medi, a
través de les obres de drenatge 1 i 2 de les carreteres de la Generalitat C-1413a i C-1413z, i
conduir totes aquestes aigües residuals fins al colꞏlector municipal en alta gestionat per l’AMB.





L’estació de bombament dissenyada s’ubica al punt baix del barri del Papiol Baix amb l’objectiu
de minimitzar les excavacions a la xarxa d’aigües residuals per gravetat degut a les
característiques geotècniques del terreny que aconsellen minimitzar l’excavació per la seva poca
sostenibilitat el comportaria problemes de seguretat i/o sobrecostos d’apuntalament / estrebada.
Les característiques principals de l’estació són:

Per aconseguir eliminar els abocaments, les aigües residuals generades al Papiol Baix es
recullen i són conduïdes mitjançant colꞏlectors ø315 i ø400mm fins al punt baix del barri a la
confluència del passatge del Papiol Baix amb la carretera C-1413z. En aquest punt, i per salvar
la diferència de cota, les aigües són bombejades fins al colꞏlector d’aigües residuals en alta
gestionat per AMB sota el torrent de les Argiles a través del voral, i sense afectar la zona
asfaltada, de la pròpia carretera C-1413z i de l’aparcament de Can Colomé.

Colꞏlector C. Can Colomé – Dipòsit retenció sòlids. Colꞏlector de 400mm PE corrugat de

emmagatzemades al dipòsit de retenció de greixos amb el pou de bombament.

160mm PE corrugat de doble paret SN8. El colꞏlector connecta les aigües residuals

Colꞏlector B. Impulsió (Connexió dipòsit retenció sòlids amb pou bombes). Tram de colꞏlector

l’arqueta de retenció de sòlids serà de 400mm al disposar-se d’espai suficient.

minimitzar l’afectació de l’espai provocada per les façanes desalineades i avançades existents. El
tram entre el PA7, punt on es connecten les aigües residuals del Passatge del Papiol Baix, i

les conduirà fins a l’arqueta per a retenció de sòlids. El tram inicial fins al PA7 és de 315mm per

doble paret SN8. El nou colꞏlector recollirà les aigües de Bicicletes Amat i de Ceràmiques Mary i

Colꞏlector A. Ca N’Amat – Dipòsit retenció sòlids. Colꞏlector de 315 -400mm PE corrugat de

La nova xarxa d’aigües residuals a més de donar servei a les parcelꞏles i habitatges actuals
permetrà abastir a edificacions futures amb façana a la carretera C-1413a. La xarxa constarà de
2 trams diferenciats que connectaran a l’arqueta de retenció de sòlids prèvia a la impulsió
dissenyada més un colꞏlector per al trencament de càrrega i connexió a la xarxa d’aigües
residuals en alta municipal gestionada per AMB:








doble paret SN8. El nou colꞏlector recollirà les aigües de la Masia Can Colomé, i el seu restaurant,
tallers Befor, residuals provinents del colꞏlector sota el carrer d’accés a Papiol Baix i totes les
parcelꞏles (existents i futures) amb façana a la carretera C-1413a.
Colꞏlector D. Connexió AMB. Situat al costat del Torrent de Les Argiles, té la funció de
trencament de càrrega de la impulsió i connectar les aigües residuals per gravetat al colꞏlector
municipal de residuals gestionat per l’AMB. El tram entre el pou PD2 i la connexió al pou del
colꞏlector d’AMB el realitzarà directament AMB d’acord amb el seu plec de condicions.

El 315 - 400mm és suficient per recollir tots els cabals d’aigües residuals que generin les
parcelꞏles actuals i futures del barri. A l’apèndix ‘3. Càlculs hidràulics’ es justifica el
dimensionament del colꞏlector.


Doble bomba tipus
Piraña
09/2-D01*10-K-S-P
de Sulzer o equivalent.
Bomba
submergible
trituradora
per
evitar
afectacions per possibles
sòlids urbans. Doble bomba
per
seguretat
amb
funcionament en paralꞏlel i
alternatiu per minimitzar risc
de fallada de bombes per
inactivitat.

Pou
prefabricat
tipus
Synconta
902B
gamma ABS de Sulzer o equivalent. Pou adaptat a les bombes Piraña dissenyades. Incorpora
bastiment + tapa i guies amb anclatge per a la fàcil instalꞏlació i retirada de les bombes en cas de
manteniment i/o renovació. El pou incorpora adaptador per assolir alçada de 2,5m. El pou compta
amb maniguets ja preparats per entrada colꞏlector gravetat (ø150-160mm), impulsió (ø50mm) i
sobreeixidor (ø100mm).
Sobreeixidor i ventilació. Connexió del sobreeixidor del pou Synconta a la captació de l’obra de
drenatge 2 per seguretat en cas de fallada de bombes. La ubicació de l’estació de bombament al
punt baix del passatge de Papiol Baix també ve motivada per disposar d’un punt d’evacuació del
sobrreixidor. El pou disposa també de sortida de ventilació per evitar l’acumulació de gasos.
Quadre elèctric. Per al funcionament i control de les 2 bombes s’instalꞏlarà un quadre elèctric
trifàsic III+N 4KW i 9A DIR de 400VSC tipus ECPmini de Sulzer o similar. El quadre és
d’arrancada directe i permet el funcionament de les 2 bombes en paralꞏlel i alternativament.
Sistema de control manual i automàtic del bombament mitjançant controlador PC211 que inclou
boia de nivell per arrancada i aturades temporitzades.
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4.3.

Vàlvula de retenció i de tancament tipus comporta. Per a la canonada d’impulsió DN50mm a la
sortida de les bombes.
Arqueta 2,0x1,0x2,0m per a dipòsit i recollida de gruixus. Abans d’accedir al pou de bombes,
les aigües residuals passaran per a un pericó que incorpora a cadascuna de les seves 2 entrades
un cistell de desbast de planxa perforada de dimensions 60x40x40cm i llum de pas de 30mm per a
retenció de sòlids i evitar que accedeixin fins a les bombes. L’arqueta servirà també com a dipòsit
d’aigües residuals per economitzar l’arrencada de les bombes.
Colꞏlector de connexió. L’anomenat colꞏlector B de connexió és un tram de colꞏlector de longitud
0,5m de PEAD corrugat de doble paret i ext 160mm que permet connectar el dipòsit de greixos
amb el pou Synconta del bombament.

ALTRES ACTUACIONS

4.3.1. POUS DE REGISTRE
S’executaran pous de registre amb una interdistància màxima de 50m per facilitar el control i
manteniment de la xarxa d’aigües residuals dissenyada.
Els pous de registre són prefabricats de formigó amb alçades totals entre 1,4 i 2,2m. El pou
disposarà de solera de formigó HM-20 fins a nivell de colꞏlector per evitar acumulació d’aigües
residuals que provocarien males olors.
Les tapes de registre seran amb bastiment circular de fosa dúctil i tapa recolzada, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, colꞏlocat amb morter.
4.3.2. PERICONS DE REGISTRE
Els pericons de registre s’executaran per facilitar el control i manteniment de la xarxa d’aigües
residuals dissenyada però també s’han previst amb l’objectiu de minimitzar l’espai i facilitar els
canvis de direcció als trams on l’espai disponible per a la nova xarxa és reduït: Colꞏlector ‘A. Ca
N’Amat’ entre els pous PA3 i PA6.
Els pericons de registre són també prefabricats de formigó però de dimensions en planta
0,6x0,6mext i 0,5x0,5m d’amplada interior lliure. Els pericons incorporen solera des de fàbrica i
que es recreixerà in-situ amb formigó HM-20 per evitar l’acumulació d’aigües residuals.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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HIDROLOGIA. CABALS AIGÜES RESIDUALS

5. COLꞏLECTORS AIGÜES RESIDUALS
5.1.

5.1.1. CRITERIS DE DISSENY

CRITERIS

Barcelona Cicle de l’Aigua sa i l’Ajuntament de Barcelona, en data setembre 2015.

PARÀMETRE

0,5%

MÍNIM

315 mm

0,6 m/s

10%

3 m/s (a)

MÀXIM

Formigó

3 m/s (a)

-

Plàstic

(b)

Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, editat per

Per donar per vàlid el traçat i el dimensionat dels colꞏlectors s’han de complir els criteris
següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats. Els criteris són els establerts a:


Pendent
Velocitat
Ø Canonada

(a) Velocitat menor a una xarxa unitària o de pluvials al ser cabal constant.
(b) mínim 400mm, en tots els punts on sigui possible, en aquest projecte s’ha establert
un mínim superior per mantenir com a mínim el diàmetre actual.
5.1.2. USOS DEL SOL
SITUACIÓ ACTUAL



Residencial. Habitatges situats bàsicament a la zona del carrer i passatge Papiol Baix.
Comercial. L’ús comercial ve donat pels 2 locals de restauració existents a l’àmbit:
- Restaurant Can Colomé: 300 àpats de capacitat (*)
- Restaurant Ting: 50 àpats de capacitat.
Industrial. Activitats d’usos no productius tipus magatzem.

D’acord amb la situació actual i el Planejament vigent existeixen els següents usos a l’àmbit de
projecte:




(*) Segons informació facilitada pel mateix local de restauració.

PROGNOSI DE CREIXEMENT

Previstes tapes de formigó quadrades de 0,5x0,5m per reduir el risc de trencament pels vehicles.
4.3.3. ESCOMESES DOMICILIÀRIES

Per al càlcul de cabals s’estima la hipòtesi més desfavorable que tot l’àmbit del Papiol Baix es
troba consolidat.

Actualment l’espai residencial i comercial ja es troba consolidat, mentre que les úniques
parcelꞏles edificables són del tipus industrial magatzem.

El projecte preveu la reconnexió de totes les escomeses domiciliàries afectades.
4.3.4. FIBRA ÒPTICA
No es preveu la implantació de xarxa de fibra òptica amb l’execució del nou sanejament.
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Restauració

SÒL

Comercial

Magatzem

Residencial

Industrial

5.1.3. CABAL AIGÜES RESIDUALS
DOTACIÓ

CREIXEMENT
8 habitatges

TOTAL

-

3.242 m²

350 àpats

ACTUAL
8 habitatges

-

-

9.663 m²

3.242 m²
2.486 m²

350 àpats

7.177 m²

Conegudes les superfícies i característiques del sòl, el següent pas és determinar les dotacions
de consum per cada tipologia de sòl.

H0330 – Captacions d’aigua. Dotacions i criteris genèrics.
Instrucció tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom, de 20 de novembre de 2008.

Les dotacions s’han determinat a partir der les següents publicacions redactades per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA):



200 l/habitants/dia

DOTACIÓ

4.000 m³/Ha/any

200 l/habitants/dia

Restauració

TIPOLOGIA

-

1 àpat  0,25 habitants

3 habitants / habitatge

EQUIVALÈNCIA

A partir d’aquestes publicacions s’han determinat les següents dotacions:
SÒL

Comercial
Magatzem

Residencial

Industrial

CABAL ESTIMAT

AMIDAMENT
-

Àrea

-

200,0 l/h

600,0 l/h

l/hab

-

0,25 Eqv

-

Hab/eqv

11,0 m³/Ha

-

-

m ³/Ha sòl

10,6 m³/dia

17,5 m³/dia

4,8 m³/dia

CABAL

-

DOTACIÓ (dia)

Amb les dotacions establertes al punt anterior i amb els amidaments per a cada tipus de sòl en la
situació futura es determinen els cabals de disseny per a colꞏlectors i impulsió.
SÒL

-

Àpats

9.663 m²

8h

-

350 ut

Habitatge

-

Tipologia

-

Qualificació

Restauració

Residencial -

Magatzem

0,38 l/s

32,9 m³/dia

Comercial

l/s

m³/dia

Industrial

TOTAL
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Factor dia punta:
1,5. Contempla els dies de consum extraordinaris d’aigua.
Factor hora punta:
2,4. Suposa consum diari es dona únicament en 10h (Suposició lògica
tenint en compte horaris dels establiments de restauració i de la indústria).

Es consideren els següents factors punta:


HIDRÀULICA. DIMENSIONAMENT COLꞏLECTORS

Considerant els factors punta, el cabal punta estimat és de 1,37 l/s.

5.2.



Q ≡
n≡
RH ≡
S≡
i≡

1

2
1
 R H 3 Si 2
n

Cabal de disseny (en m3/s).
Coeficient de rugositat del material.
Radi hidràulic (en m).
Àrea secció mullada de la canonada (en m2).
Pendent (en m/m).

Q

Segons els cabals de disseny obtinguts en els apartats anteriors, dimensionem cada tram de
colꞏlectors utilitzant la fórmula de Manning:

on:





El material dels colꞏlectors del clavegueram és el PEAD corrugat de doble paret. Aquest material
presenta un coeficient de manning de 100 (n=0,01).
5.2.1. MODELITZACIÓ

La nova xarxa de clavegueram ha estat modelitzada amb el software ‘Haws EDC Calculators’ i
‘Cype Infraestructures’ que permet modelitzar diversos trams de clavegueram aplicant la fórmula
de Manning indicada al punt anterior.
5.2.2. SECCIONS DE CÀLCUL



Secció 1. Màxim pendent aigües residuals. Tram PA1 – PA2 colꞏlector A. Ca N’Amat.
L’objectiu és comprovar la capacitat del colꞏlector i que la velocitat màxima no superi els límits
permesos.
Secció 2. Mínim cabal i pendent aigües residuals. Tram PA2 – PA7. La combinació permet
determinar la velocitat mínima a la xarxa amb únicament les aigües fecals.
Secció 3. Màxim cabal. Tram PD1 – Connexió AMB. La secció permet determinar la capacitat
dels colꞏlectors amb el màxim de cabal i el mínim pendent possible.

Es realitzen 2 combinacions de càlcul de la xarxa projectada amb el següent objectiu:
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5.2.3. RESULTATS

5.3.1. REPLANTEIG

OBRA CIVIL

SECCIONS

Al plànol ‘4.C. Sanejament. Plantes. Geometria’ del document nº2 Plànols s’adjunta taula amb les
coordenades de replanteig dels pous dissenyats per a la xarxa d’aigües residuals.

Mínim cabal / pendent

Màxim pendent0,5 %

1,5 %

Pendent

1,37 l/s

0,06 l/s

0,06 l/s

Cabal

0,19 m/s

0,28 m/s

Velocitat

TRAM GENÈRIC

Per als trams on l’amplada disponible per a l’execució
de la rasa és mínima es preveu apuntalament i
estrebada en tota la seva alçada. Els trams on es

Colꞏlector ‘A. Ca N’Amat’. Entre pous PA2 i PA7.
Colꞏlector ‘D. Connexió AMB’. Entre pous PD1 i PD2.

preveu aquest tipus de rasa són:





Les característiques de la rasa són:


Llit i base assentament amb formigó HM-20. L’angle
de la base d’assentament (2α) es situarà entre els 120–180º (*).

Reblert lateral i superior clau. Sòl seleccionat
compactat al 98% del PM ≥ 30cm sobre la clau del tub.
Reblert fins a nivell de terreny amb material procedent de la pròpia obra compactat al 95% PM.

Al plànol ‘6.D. Sanejament. Detalls. Rases Tipus’ està definida la rasa.

gravetat, s’aprofitarà la mateixa rasa, amb sobreample de 10cm, per minimitzar els moviments de
terres.

Per als trams on la canonada d’impulsió circula en paralꞏlel a la canonada d’aigües residuals per

TRAM COLꞏLECTOR RESIDUALS – CANONADA IMPULSIÓ



TRAM CAN COLOMÉ ENTRE SERVEIS / CA N’AMAT AMB FAÇANA DESALINEADA

Per minimitzar el cost de l’apuntalament / estrebada
l’alçada restant de rasa s’excavarà amb angle 1H/2V
per garantir-ne l’estabilitat.

del tub. L’alçada total del tram és de 80cm amb
colꞏlector de ø400mm i de 70cm per als trams amb
colꞏlector de ø315mm.

Per a la resta de trams, es preveu executar amb
apuntalament / estrebada la part de rasa que inclou
el llit i la base d’assentament, el tub i el seu
recobriment amb sòl seleccionat fins 30cm per sobre

5.3.2. RASA COLꞏLECTORS PER GRAVETAT

Les velocitats dels colꞏlectors no superen els 3 m/s de màxim. Al ser un tram pla les velocitats
estan per sota del mínim recomanable amb el que és recomanable neteja periòdica dels
colꞏlectors per minimitzar el risc de sedimentacions i/o obturacions.

1

0,5 %

SECCIÓ

2
Màxim cabal

0,50 m/s

3

CAPACITAT



Colꞏlector de Ø315mm.
Pendent 0,5%.
Colꞏlector limitat al 75% de la seva capacitat.

Amb el software ‘Haws EDC Calculators’ s’ha comprovat la capacitat dels colꞏlectors en les
condicions més desfavorables:



Amb aquestes condicions la capacitat del colꞏlector és de 63,0 l/s >> 1,37 l/s.
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AMB’.

Aquesta secció tipus s’utilitzarà en els
següents trams:

Colꞏlector ‘C. Cecauto’.

Colꞏlector ‘D. Connexió
S’utilitzarà en el tram PD1 – PD2.

Les característiques de la rasa són:

Llit i base assentament amb formigó
HM-20. L’angle de la base d’assentament (2α)
es situarà entre els 120–180º (*).

Reblert lateral i superior clau. Sòl
seleccionat compactat al 98% del PM ≥ 30cm
sobre la clau del tub.

Reblert fins a nivell de terreny amb
material procedent de la pròpia obra
compactat al 95% PM

Rasa de característiques similars al cas anterior però a
executar únicament als trams on la canonada d’impulsió
PEAD 50mm PE-100 no s’executa colꞏlector d’aigües
residuals en paralꞏlel.
Les característiques de la rasa són:

Llit d’assentament amb formigó HM-20.

Reblert base, lateral i superior clau. Sòl seleccionat
compactat al 98% del PM ≥ 30cm sobre la clau del tub.

Reblert fins a nivell de terreny amb material procedent
de la pròpia obra compactat al 95% PM.

Per comprovar si les càrregues sofertes pels colꞏlectors els provoquen deformacions admissibles
i sense possibilitat de trencament s’ha realitzat el càlcul mecànic a la secció més desfavorable:
Colꞏlector residuals per gravetat ‘D. Connexió AMB’ a la sortida del pou PD1. En aquest punt
és on el recobriment de la canonada és menor amb 0,50cm de recobriment sobre la clau del tub.

El càlcul mecànic s’ha realitzat mitjançant el programa de càlcul mecànic de canonades
compactes ‘ASETUB de IngSoft’ de maig de 2020 per a colꞏlectors de plàstic PE per a la
conducció d’aigua potable a pressió i sanejament basat en les normes de referència “UNE-EN
12201 – Sistemes de canalització en materials plàstics per a subministre d’aigua i per evacuació i
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sanejament a pressió. Polietilè (PE)” i norma alemanya “ATV-A127” en la qual es basa la norma
“UNE 53331 IN”. Criteris per la comprovació dels tubs a utilitzar en conduccions amb i sense
pressió sotmesos a càrregues externes”.



Base de formigó amb angle de recolzament 2α de fins a 180º.
Reblert amb terreny no cohesiu fins al 95% del PN amb terreny no cohesiu (pròpia obra i
seleccionat de 30cm sobre la clau).
Construcció vertical de la rasa del tub amb apuntalament / estrebada que es retiren després del
reblert.

Hipòtesis de càlcul:





Càrrega distribuïda per reblert amb terreny no cohesiu (tolerable i seleccionat)
Càrrega distribuïda per paviment superior. 20cm de formigó
Càrrega puntual trànsit. S’ha suposat un vehicle de 3 eixos tipus HT60 amb una càrrega total de
60t per estar del cantó de la seguretat.

Les càrregues utilitzades per al càlcul són:



Esquema del vehicle tipus aplicat per al càlcul
mecànic de la canonada.

Vehicles tipus per al càlcul mecànic del colꞏlector.
Càlcul realitzat amb vehicle HT60 per estar del
cantó de la seguretat.

En base al mencionat software de càlcul la instalꞏlació és vàlida per un tub de ø3150mm de
polietilè amb un recobriment mínim de 0,5m.

La deformació relativa que les càrregues aplicades provoquen al tub és de 1,21% < 6% màxim
tolerat.
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CRITERIS DE FUNCIONAMENT

6. DISSENY I DIMENSIONAMENT. IMPULSIÓ
6.1.

Instalꞏlació 2 bombes en paralꞏlel amb funcionament alternatiu per evitar problemes amb possibles
averies.
Instalꞏlació bombes trituradores per minimitzar el risc d’afectacions per petits elements sòlids
urbans.
Velocitat òptima de funcionament ≈ 1 m/s per evitar obturacions i reduir el màxim erosió a la
canonada.
Funcionament. Minimitzar les hores de funcionament per estalvi en el consum energètic.

Per al disseny de l’estació de bombament i la impulsió s’han previst els següents criteris:







CABAL ESTIMAT

Viscositat a temperatura 20°: Ʋ= 1,003x106 m2/s
Coeficient de rugositat: K= 0,0025

Hipòtesis materials i característiques fluid:


6.2.

A partir de les dotacions establertes al punt anterior ‘Colꞏlectors Aigües residuals’ s’ajusten els
amidaments per a cada tipus de sòl en la situació futura tenint en compte que les aigües
residuals generades per la masia de Can Colomé i una part dels tallers Befor s’evacuen per
gravetat sense necessitat d’accedir a l’estació de bombament.

-

Hab/eqv

-

m ³/Ha sòl

4,8 m³/dia

CABAL
l/hab

2,5 m³/dia

DOTACIÓ (dia)
600,0 l/h

-

AMIDAMENT
-

Àrea

0,25 Eqv

SÒL
-

Àpats

200,0 l/h

8,9 m³/dia

8h

-

11,0 m³/Ha

Habitatge

50 ut

-

Tipologia

-

-

Qualificació

Restauració

8.159 m²

Residencial Comercial

-

0,19 l/s

16,2 m³/dia

-

l/s

m³/dia

Magatzem

TOTAL

Industrial

Es consideren els següents factors punta:



Factor dia punta:
1,5. Contempla els dies de consum extraordinaris d’aigua.
Factor hora punta:
No aplicable. Per al disseny de les bombes no es considera el cabal hora
punta car el dipòsit dissenyat permet acumular aigües i anar-les bombant de manera diferida per
optimitzar el sistema.

Considerant els factors punta, el cabal punta estimat és de 0,68 l/s.

6.3.
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HIDRÀULICA. DIMENSIONAMENT BOMBAMENT / IMPULSIÓ

6.3.1. METODOLOGIA

Per a calcular el tipus de bomba a subministrar per al cabal estimat cal obtenir l'altura
manomètrica per escollir la bomba adient al projecte segons el catàleg de productes dels
fabricants.

L'alçada manomètrica es compon de l'altura geomètrica que ha de superar el cabal d'un extrem a
l'altre de la canonada i de les pèrdues de càrrega ocasionades tant per la fricció amb la pròpia
canonada com per les causades pels accessoris que requereix la instalꞏlació.

Per la velocitat de disseny (≈1 m/s), pel diàmetre de la canonada i pel regim de funcionament
escollit es determina el cabal de disseny de les bombes.

29,72 m

Cota terreny

30,48 m

31,13 m

2,40 m

Δz (m)

257,14 m

L (m)

50 mm

ø

DADES GEOMÈTRIQUES

Aplicant les corbes de funcionament de les bombes es determina la seva tipologia i es comprova
que el seu rendiment es troba dins dels paràmetres òptims de funcionament
6.3.2. ALÇADA MANOMÈTRICA

Cota terreny

28,08 m

Cota rasant

PD2

Cota rasant

Synconta

Tipologia

POUS INICI - FINAL

ALÇADA GEOMÈTRICA

POU INICI

POU FINAL

Δz = Alçada geomètrica.

.
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PÈRDUA FRICCIÓ LONGITUDINAL



Flux laminar:
Re ≤ 2300
Flux transició: 2300 ≤ Re ≤ 4000
Flux turbulent: 4000 ≤ Re

Les pèrdues per fricció longitudinal al llarg del tub depenen del règim de funcionament del fluïd
que es determina a partir del número de Reynolds (Re):







v: Velocitat del flux (m/s)
D: Diàmetre de la canonada.
Ʋ: Viscositat del fluid a 20ºC

La formulació per determinar el nº de Reynolds és la següent:

On:

i:
PÈRDUDES PUNTUALS
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Els elements puntuals previstos al projecte que provoquen pèrdues puntuals són:


36,89

52,17

øinterior (mm)

25,00

32,00

40,00

63,00

ønominal (mm)

41.609,95

36.035,27

29.422,68

20.804,97

Re

2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

v (m/s )

Fl ux turbul ent

Fl ux turbul ent

Fl ux turbul ent

Flux turbulent

Fl ux turbul ent

Fl ux

L’alçada manomètrica és la suma de l’alçada geomètrica, les pèrdues longitudinals del tub i dels
elements singulars:

ALÇADA GEOMÈTRICA

Vàlvula de tancament: Vàlvula de comporta per al tancament del sistema.
Vàlvula retenció:
Vàlvula per evitar el retorn de l’aigua en cas de tancament del sistema.
Vàlvula esfèrica per seguretat.
Colze de 90º dins del pou Synconta i de 45º.

30,12

46.521,34



26,08

25,00






Per al projecte del Papiol Baix l’alçada manomètrica és de 13,599m.

H T:
Alçada manomètrica
Hg:
Alçada geomètrica
Htub:
Pèrdues longitudinals canonada
Hsingular: Pèrdues per elements puntuals

A l’apèndix ‘4. Càlculs hidràulics impulsió’ es descriuen les pèrdues puntuals per la impulsió
dissenyada.



23,33

La relació velocitat / cabal es calcula iterant:
0,40
3,08

v (m/s ) Q (m³/h)

0,80
1,20
1,60
2,00

Per a la tipologia de pous Synconta les opcions de connexió són canonades de ø32 o 50mm. Per
al projecte es considera utilitzar ø50mm per minimitzar risc obturacions.
El cabal es determina suposant un funcionament habitual de les bombes. Per al projecte s’ha
estimat un període de funcionament diari de 8h (1 tercera part del dia).
A partir del tipus de flux es determina la pèrdua longitudinal del tub mitjançant l’àbac de Moody
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6.4.

OBRA CIVIL
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TRAM CAN COLOMÉ ENTRE SERVEIS / CA N’AMAT AMB FAÇANA DESALINEADA

Per als trams on la rasa és independent al colꞏlector d’aigües
residuals es preveuen les següents característiques:


Llit d’assentament amb formigó HM-20.

Reblert lateral i superior clau. Sòl seleccionat compactat al
98% del PM ≥ 30cm sobre la clau del tub.

Reblert fins a nivell de terreny amb material procedent de
la pròpia obra compactat al 95% PM.

TRAM EN PARALꞏLEL COLꞏLECTOR AIGÜES RESIDUALS

L’esquema és el previst anteriorment però
aprofitant part del moviment de terres que
es realitza per a la xarxa de colꞏlectors en
gravetat.
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APÈNDIX 1. POUS I ARQUETES RESIDUALS
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05.Saneamiento

B

E

B

F

H

B

A

E

H

A

C

V

B

E

H

CO60120

CO60100S

CO6080

Ref.

B

B

B

A

Conos

70

60

57

57

A

100

120

100

80

B

55

80

65

40

H

9

10

9

8

E

287

1042

463

313

Peso kg/u.

2

2

3

4

Uds. palet

Conos

CO70100

Ref.
80

B
110

H
8

E
481

Peso kg/u.
-

Uds. palet

Anillos
AN80110

4
6

313

-

8
8

50
30

80
110

AN8050

50

4

80

209

100

782

100

348

AN8030

9

AN100110

9

9

AN10050

30

6

100

-

50

3

100

232

120

695

120

1137

AN10030

11,5

AN120100

11,5

AN12050

5

30

500

120

11,5

AN12030

Ref.

98

A

98

B

25 141 141

25 122 122

C

109Ø

88Ø

86Ø

F

15

15

15

G

484

583

446

Peso kg/u.

4

4

4

Uds. palet

Reducciones anillos, para arqueta de
100x100 o 120x120 interior
TAEN10080

118 118

25 141 141

E

TAEN12080

118 118

D

TAEN120100

98

B

25

25

C

141 141 55Ø 15 682

122 122 55Ø 15 550

D

4

4

Uds. palet

Peso kg/u.

A

188

100x100

AxA int.

140x140

122x122

122x122

BxB ext.

105

105

105

105

H

80Ø

80Ø

80Ø

80Ø

4

4

4

4

ØV ventana Nº ventanas

1298

1540

1122

1240

Peso
kg/u.

-

-

-

-

Uds.
palet

G
98

Ref.

100x100

140x140

F

Ref.

118

E
TAEN10060

Reducciones tapas, para arquetas de
100x100 o 120x 120 interior

TAEN12060

AR100CF 100 (con fondo)

120x120

Arquetas base 100x100 o 120x120 interior

AR100SF 100 (sin fondo)

120x120

Arqueta

AR120CF 120 (con fondo)

TP · Tapas de pozo
página 100

Productos relacionados

AR120SF 120 (sin fondo)

250x330x250

Lado x Apoyo x Lado AxBxA

E

Pozo Ø80 cm, Ø100 cm y Ø120 cm

A

D

B

A

Medidas en cm.

A

G

H

B

Ref.

Pate
PATE

75

Saneamiento

76

05.Saneamiento
Arquetas

V

V

Arqueta de registro y complementos
Arqueta con fondo

A

Medidas en cm.

H

B

A

Arqueta sin fondo
Medidas en cm.

H

B

AR34CF

AR30CFE

60

50

40

34

30

120x120

100x100

80x80

60x60

50x50

40x40

34x34

30x30

140x140

122x122

94x94

70x70

60x60

48x48

42x42

37x37

105

105

85

65

50

45

40

33

Ø 80

Ø 80

Ø 64

Ø 44

Ø 29

Ø 23

Ø 25

Ø15

4

4

3

3

3

3

3

3

Nº ventanas

1620

1300

573

252

155

85

84

54

Peso
kg/u.

-

-

-

-

8

12

27

Uds.
palet

ØV ventana

AR40CF

80

H

AR50CF

100

BxB ext.

AR60CF

120

Arqueta AxA int.

AR80CF

Ref.

AR100CF

AR34SF

AR30SFE

60

50

40

34

30

120x120

100x100

80x80

60x60

50x50

40x40

34x34

30x30

140x140 105 Ø 80

122x122 105 Ø 80

94x94

70x70

60x60

48x48

42x42

37x37

85

65

50

45

40

33

Ø 64

Ø 44

Ø 29

Ø 23

Ø 25

Ø15

ØV ventana

4

4

3

3

3

3

3

3

1260

1082

478

210

122

75

63

48

Peso
Nº ventanas
kg/u.

-

-

-

-

8

12

12

27

Uds.
palet

12

AR120CF

AR40SF

80

Pueden ser armadas bajo pedido

AR50SF

100

BxB ext. H

AR60SF

120

Arqueta AxA int.

AR80SF

Ref.

AR100SF

SU80

SU60

SU50

SU40

SU34

SU30E

Ref.

120

100

80

60

50

40

34

30

Arqueta

120x120

100x100

80x80

60x60

50x50

40x40

34x34

30x30

AxA int.

140x140

122x122

94x94

70x70

60x60

48x48

40x40

37x37

BxB ext.

50

50

40

30

25

20

20

15

H

726

638

308

105

70

50

40

24

Peso kg/u.

-

-

-

-

16

24

20

54

Uds. palet

Pueden ser armadas bajo pedido

AR120SF

SU100

Productos relacionados

SU120

Suplemento de recrecido para arquetas

A

Medidas en cm.

H

B

Tapa para
arqueta TA
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A

C

B

E

Para arquetas de 100x100 o 120x120 interior

120 120

B

Ø69 Ø54 968

Ø90 Ø66 567

Ø69 Ø54 666

D

2

4

4

Medidas en cm.

120 120

Peso kg/u. Uds. palet

A

140 140

E

Ref.
20

C

D
20

LORE12054

2

Productos relacionados
Tapa de pozo tipo
bloqueo · marco
circular
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21

A

120

B

120

C

807

Peso kg/u.

4

Uds. palet

40x40

30x30

Para
arqueta
de

95x95

70x70

60x60

50x50

40x40

Ext.
marco
AxB

75x75

50x50

45x45

40x40

30x30

Tapa
CxD

66x66

43x43

38x38

32x32

23x23

Luz
int.
ExF

8

8

8

6

6,5

H
Canto

160

90

70

35

25

Peso
kg/u.

6

12

16

32

50

Uds.
palet

2

Ref.

1122

Ref.

50x50

140

TA3030E

60x60

140

TA4040E

80x80

20

TA5050E

TA60HORE

TA50HORE

TA40HORE

TA34HORE

Ref.

60

50

40

34

Para arqueta
de

60X60

50x50

40x40

34x34

A

70X70 3,5

60x60 3,5

48x48 3,5

40x40 3,5

B

1,5

1,5

1,5

1,5

H1

58

38

19

19

Peso
kg/u.

10

40

40

40

Uds.
palet

Medidas en cm.

Tapa sola

TA6060E

H

TA8080E

Medidas en cm.

Tapa y marco

LORE120C

LORE100C

Medidas en cm.

Para arquetas de 100x100 o 120x120 interior

Tapa de pozo
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Ø90 Ø66 891

20

D

B

20,5 140 140

LORE10054

F

B

LORE12066

LORE10066

C

C

E

Losa reductora armada

A

B

B

Losa reductora ciega armada

A

H1

A

Tapa y marco de hormigón para arqueta

H

A

77

Saneamiento

78

05.Saneamiento

Esquema de colocación y posibilidades de montaje

- Arqueta con o sin fondo
- Arqueta sin fondo

2

1

Suplementos de recrecido, ventanas en sus dos extremos
para permitir el recrecido de las arquetas hasta la altura
deseada, mediante mortero u otro tipo de sellado.

Reducciones de arquetas y losas, que pueden tener la función de transición a otro elemento de sección circular o bien
como cierre del pozo.

B

C

A - Arqueta con o sin fondo
A
B - Arqueta sin fondo
B
C - Suplemento de recrecido
C

En las arquetas de 100 y 120 cm
se pueden apilar más de una arqueta sin fondo o un suplemento.

Nota: es aconsejable abrir los oriﬁcios circulares que tienen
una ligera capa de hormigón, con cincel y un martillo. Para
evitar posibles desperfectos en la pieza empezar a golpear
circularmente en el centro, yendo hacia los laterales. También se puede utilizar una radial de corte.

Arqueta con fondo. Oriﬁcios circulares de hasta Ø80 cm para
conexiones, con una ligera capa de hormigón en masa para
facilitar su apertura en obra.

Nota: es aconsejable abrir los oriﬁcios circulares que tienen
una ligera capa de hormigón, con cincel y un martillo. Para
evitar posibles desperfectos en la pieza empezar a golpear
circularmente en el centro, yendo hacia los laterales. También se puede utilizar una radial de corte.

Arqueta sin fondo. Ventanas circulares para conexiones,
con una ligera capa de hormigón en masa para facilitar su
apertura en obra.

4

3

Esquema de colocación de las distintas arquetas y sus suplementos.

1

2

3

4

B
B

A
A

En las arquetas de 34, 40,
50, 60 y 80 cm sólo se puede
montar una arqueta sin fondo
o un suplemento machiembrados.

Posibilidades de montaje de arquetas y suplementos

B

A

A
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D

MACHO

HEMBRA

HEMBRA

MACHO

DETALLE MACHIHEMBRADO

ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN ARMADO

D

CARACTERÍSTICAS

A

Arqueta de 1.000x1.000 máxima acometida para tubo de hormigón de 800 mm.
Arqueta de 1.200x1.200 máxima acometida para tubo de hormigón de 1.000 mm.
Arqueta de 4.000x2.000 máxima acometida para tubo de hormigón de 1.000 mm.
En resto de arquetas máxima acometida para tubo de hormigón de 1.200 mm.

LOSA TRANSICIÓN
SUPERIOR (FICHA P-3)

REV._1 (11/10/13)

ARQUETA
INTERMEDIA

ARQUETA
BASE

1. Las arquetas de hormigón armado son estructuras del tipo cajón, formadas por cuatro muros empotrados y se fabrican
según las dimensiones de la página P-2.
2. Uso previsto: pozos de registro, arquetas de riego, etc.
3. Fabricado según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4. Tipo de junta machihembrada para sellado en obra. (Ver detalle machihembrado A )
5. Resistencia característica mínima del hormigón 40 N/mm2.
6. El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma EHE.
7. En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico (fyk) de 500 N/mm2.
8. Las arquetas se fabrican según su capacidad frente a las cargas soportadas: carga móvil y altura máxima de relleno.
9. Absorción de agua ≤ 6%.
10. Disponibles con solera (de 200 mm de espesor, variable según necesidades). Excepto en las arquetas de 1.000x1.000
donde es de 140 mm de espesor y en las de 1.200x1.200 es de 160 mm de espesor.
11. Se fabrican con orificios para la conexión de tubos:
.
.
.
.

12. Las arquetas se consideran aptas para su uso 10 días después de su fabricación.
13. Para otras medidas diferentes a las de la página P-2 consultar con el Servicio Técnico.

SERVICIOS
1. Proporcionamos los cálculos del armado de la arqueta propuesto por nuestra ingeniería.
2. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a las arquetas suministradas en su obra, así como
todos los certificados del material utilizado.
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A

±12
±12
±15
±14
±14
±13
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

1.000
1.000
2.000
1.200
1.200
1.500
1.300
2.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.500
3.000
4.000
2.000
2.500
3.000
2.000
2.200
2.300
2.500

B

±12
±12
±15
±12
±14
±15
±13
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

140
140
160/180
160
160
150
150
200
180/160
200
200
200
200/250
250
250
250
200
250
200/250
250
250/200
200/250
250
250
250
250
250

E
ESPESOR
PARED

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

TOL.
DIM.

1.510
745
2.000
1.510
745
2.200
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
1.650
2.000
1.500
1.500
1.400
1.650
2.000
1.900
1.400
2.000
1.900
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400

H (1)
ALTURA

±15
±8
±20
±15
±8
±22
±22
±20
±20
±20
±20
±16
±20
±15
±15
±15
±16
±20
±20
±15
±20
±20
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

105/105
105/105
100/100
105/105
105/105
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
140/140
200/200
200/200
200/200
100/100
100/100
140/140
200/200
140/140
140/140
100/100
200/200
200/200
200/200
200/200

D
CARTELA

2.490
1.230
5.880
3.370
1.660
5.230
5.230
7.900
5.880
7.900
8.900
8.170
12.700
12.490
12.860
12.180
8.170
13.850
13.015
12.530
12.700
13.015
12.350
12.490
12.860
12.180
12.530

PESO SIN
FONDO
kg unidad
(1)

2.840
6.880
3.950
6.200
6.200
9.400
6.880
9.400
10.900
10.670
15.700
16.490
17.260
16.780
10.670
16.970
16.760
17.530
15.700
16.760
16.850
16.490
17.260
16.780
17.530

PESO CON
FONDO
kg unidad
(1)

MEDIDAS DISPONIBLES:

1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.300
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.200
2.300
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Para otras medidas, consultar con el Servicio Técnico

(1) Pesos aproximados
(2) Se dispone de pinzas en caso de obras con zanjas estrechas.
Todas las medidas en mm.
Para las piezas indicadas con * se utilizan 4 ganchos en el caso de arqueta con solera

MANIPULACIÓN (2)

REV._3 (17/12/14)

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *
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TOL.
DIM.

1.280
1.530
1.600
1.360
1.900
2.400
2.400
3.000
2.500
2.500

B

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

TOL.
DIM.

200
200
150(2)
200
200
200
200
250
250
250

C

±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5

TOL.
DIM.

235
285
285
285
285
335
335
335

D

±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5

TOL.
DIM.

890
1.200
1.120
1.710
2.440
3.050
3.670
5.840
5.530
7.280

PESO Kg
unidad (1)

LOSA DE TRANSICIÓN
SUPERIOR PARA ARQUETA
DE HORMIGÓN ARMADO

A

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

MANIPULACIÓN

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 1.3 t

4 ganchos elevación de 2.5 t

4 ganchos elevación de 2.5 t

4 ganchos elevación de 2.5 t

Para otras medidas, consultar con el Servicio Técnico

1.280
1.530
1.800
2.320
2.400
2.400
2.900
3.000
3.400
4.500

REV._2 (18/12/14)

VARIABLE SEGÚN
NECESIDADES

Todas las medidas en mm (1) Pesos aproximados sin orificios (2) Para alturas de tierras de 0 a 0.5 m, más tráfico pesado, el espesor será 200 mm (Peso 1.560 Kg)

CARACTERÍSTICAS

1. Uso previsto: transiciones y cerramientos.
2. Tipo de junta machihembrada para sellado en obra.
3. Fabricados según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4. Resistencia característica mínima del hormigón 35 N/mm2.
5. El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma
EHE.
6. En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico
(fyk) de 500 N/mm2.
7. Absorción de agua ≤ 6%.
8. Las losas se fabrican según su capacidad frente a las cargas soportadas: carga móvil y altura máxima de relleno.
9. Disponibles con todo tipo de orificios o ventanas para su acceso.
10. Si las piezas se almacenan en obra, deberán apoyarse horizontalmente sobre terreno firme, sobre dos cabriones de madera de altura mayor de 10 cm uno en cada extremo. La longitud de los cabriones deberá ser como mínimo igual a la longitud de las piezas.
11. Las losas se consideran aptas para su uso 10 días después de su
fabricación.
12. Para otras medidas consultar con el Servicio Técnico.

Proporcionamos los cálculos del armado de la losa propuesto por nuestra ingeniería.
Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a las losas suministradas en su obra, así como
todos los certificados del material utilizado.

SERVICIOS
1.
2.

P-3
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Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

APÈNDIX 2. CÀLCULS HIDRÀULICS COLꞏLECTORS

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 5. Sanejament
Apèndix 2. Càlculs hidràulics colꞏlectors
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** P1 3RWHQFLDDEVRUELGDGHODUHG32 = Potencia en el eje del motor
**** Peso con 10 m de cable

 (OFXDGURHOÆFWULFRUHTXLHUHXQFRQGHQVDGRUVHJ×QODVVLJXLHQWHVHVSHƄFDFLRQHV
Puesta en marcha:Ů)

Funcionamiento:Ů) [Ů) SDUD6:Ů)SDUD6:\6:

El tiempo de arranque recomendado para los motores es de 2 segundos.

Curvas características
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22

S13/4D

Ø2

19

7ULI¾VLFR9RPRQRI¾VLFR9+]SRORV 
USP ÐSRORV USP 
Refrigerado por áreas de refrigeración de amplias dimensiones.

Motor

• Exclusivo sistema de trituración Piraña capaz de cortar materiales
tejidos y bolsas de plástico.
• Para el bombeo de aguas residuales con sustancias fecales,
GHVSRMRV\HƅXHQWHVRUJ¾QLFRVHLQGXVWULDOHV
• Piraña 08 y 09 con motor modular MF. Piraña S10 con motor AS
\3LUDÎD3(FRQPRWRU;)3GHFDWHJRUÊD3UHPLXP(IƄFLHQF\,(
• Piraña 08 y 09 disponible en versión KS con regulador de nivel.
• Bombeo a través de tuberías de descarga de pequeño diámetro a
partir de 1¼” (DN 32).
• Puede instalarse en lugares con grandes irregularidades en el
terreno.
• Disponible en versiones estándar y Ex (ver información del motor
más abajo).
• Piraña 08 y 09 con condensador en carcasa superior y no
requieren cuadro eléctrico.
• Bajo coste de instalación gracias al uso de tuberías de pequeño
diámetro.

Características

Bomba Sumergible Trituradora
Gama ABS Piraña 08 a 110
Bombas sumergibles para el bombeo sin problemas de aguas
residuales con materia fecal a través de tuberías a partir de
1¼” (DN 32).

Aplicaciones
Las bombas sumergibles Piraña han sido diseñadas para la
evacuación efectiva y económica del agua residual por medio de
tuberías de descarga de pequeño diámetro en áreas domésticas,
urbanas e industriales.
• Para la evacuación de las aguas residuales en viviendas y
urbanizaciones aisladas donde la instalación de un alcantarillado
convencional resultaría demasiado costoso, así como donde
existan grandes irregularidades del terreno o donde sólo sea
posible colocar tuberias de pequeño diámetro.
• Para la evacuación de las aguas residuales en áreas de descanso
de autopistas, campings, alojamientos colectivos y en la reforma
GHHGLƄFLRVR]RQDVGHXQDFLXGDG
• Utilización en mataderos, fábricas conserveras y papeleras,
agricultura y sectores similares.
• Los modelos Piraña 08 y 09 están especialmente diseñados para
aplicaciones domésticas.
• 7HPSHUDWXUDP¾[LPDSHUPLWLGDGHOƅXLGR&&HQXVR
intermitente (máx. 5 minutos).

Diseño
El motor encapsulado, estanco a la presión del agua y totalmente
sumergible forma, junto con la sección hidráulica, un equipo de
construcción robusta y compacta.

Rodamientos
El eje del motor de acero inoxidable se apoya sobre rodamientos
de bolas con lubricación permanente.

Sellado del eje
Piraña 08 - S26: La estanqueidad entre el motor y la sección
hidráulica se consigue por medio de una junta mecánica de primera
calidad realizada en carburo de silicio. En el lado del motor por retén
lubricado con aceite.
Piraña PE30/2C - 110/2E:'REOHMXQWDPHF¾QLFD6L&6L&HQHOODGR
GHODKLGU¾XOLFD\6L&&HQHOODGRGHOPRWRU
Todas las juntas son independientes del sentido de giro y resistentes
a cambios bruscos de temperatura.

Descarga
Piraña 08 y 09: brida DN 32 con rosca interna G 1¼”.
Piraña S10 - S26 y PE30/2C: brida DN 32 (adaptador con rosca G
1¼” disponible como accesorio).
Piraña PE55/2E - PE110/2E: DN 50 con brida DIN.

Piraña 08 y 09:&ODVHGHDLVODPLHQWR)WLSRGHSURWHFFLÐQ,3
exclusivamente no Ex.
Piraña S10 a S26:&ODVHGHDLVODPLHQWR)WLSRGHSURWHFFLÐQ,3
ejecuciones Ex y no Ex.
Piraña PE30/2C a PE110/2E:3UHPLXP(IƄFLHQF\,(FRQ
LQFUHPHQWRGHWHPSHUDWXUD1(0$&ODVH$FODVHGHDLVODPLHQWR+
WLSRGHSURWHFFLÐQ,3VÐORHMHFXFLÐQHQ([
/RVPRGHORVDQWLGHƅDJUDQWHV ([ HVW¾QHQFRQIRUPLGDGFRQOD
QRUPDLQWHUQDFLRQDO$7(;,,*([GE,,%7*E
Tipos de funcionamiento y frecuencia de arranque:
/DVHULH3LUDQKD6KDVLGRGLVHÎDGDSDUD×QLFDPHQWHSDUD
el uso intermitente (S3, 25 %) si se instala en seco, y para el
funcionamiento continuo (S1) si se sumerge.
/DVERPEDVGHODVHULH3LUDQKD3(KDQVLGRGLVHÎDGDVSDUDHO
funcionamiento continuo S1, tanto si se sumergen como si se
instalan en seco.

Ø2

ALTRES DADES

Sistema de corte
)RUPDGRSRUXQDSODFDEDVHHVSLUDOFRQXQDQLOORFRUWDGRUƄMR\XQ
rotor triturador delante del impulsor para un funcionamiento óptimo
sin bloqueos.

Sistema de control térmico
Sondas térmicas en el estátor que emiten una señal y desonectan
el motor en caso de que se alcancen temperaturas excesivas
(opcional para modelo Piraña S no Ex). Son necesarios relés para
detección de temperatura y fugas. Ver tabla de accesorios.

Sistema DI (detector de humedad)
&RQVLVWHHQXQHOHFWURGRHQHOPRWRU\HQODF¾PDUDGHDFHLWHTXH
señala la necesidad de inspección en caso de que se produzca una
fuga en la junta del eje (no disponible en cámara de aceite en Piraña
6YHUVLÐQ([ 1RGLVSRQLEOHSDUD3LUDÎD\RSFLRQDOHQ3LUDÎD
S no Ex. Son necesarios relés para detección de temperatura y
fugas. Ver tabla de accesorios.
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Dimensiones (mm)
40

85
90

18

65

Ø170

Piraña 08 y 09

1¼”
395

180

512
392

437

Piraña PE30/2C

1¼”

A

C

*

*

B

14

***14

90

Piraña
08
09

40

52

S10/4 a S17/2
S21/2 y S26/2

18

1¼”

130

Ø218

**

375

Piraña S10/4 a S26/2

85
90

172

85

2“

125





A







B

460













160

200

A

Piraña PE55/2E a PE110/2E

65

PE55/2E a PE90/2E

C









*

108

117

*

279
248

14

40

85
90

18

668

Piraña S10/4 a S26/2: ** Para permitir que la bomba descienda y quede

FRUUHFWDPHQWHƄMDGDDOSHGHVWDOHOJULOOHWHGHEH

ƄMDUVHDODVDORP¾VDOHMDGRSRVLEOHGHOWXERJXÊD

180

PE110/2E

91
109
333

14

65

84

Piraña PE55/2E a PE110/2E: &RQH[LÐQGHWXEHUÊDGHGHVFDUJDFRQEULGD

 URVFDGD'1r31

&RGRGHGHVFDUJDQRLQFOXLGRVXPLQLVWURGHO
cliente.
*** Tornillo hexagonal para madera 10 x 70
DIN 571 y taco 12.

18

23
21
138
40
DN 50

110
55
70

23
180
138
G 1¼”
23
180
138
G 1¼”

110
55
110

Piraña 08 a PE110/2E: $EHUWXUDPÊQLPDGHOSR]RµPP

3HGHVWDO7DFRVFÐQLFRVGHH[SDQVLÐQ0


WDODGURPP
* Punto más bajo de desconexión en funcionamiento
automático.

55

G 1¼”
110

105
180
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140
181

B

B

Impulsor **

Voluta

Eje del rotor

Alojamiento del motor

&DUFDVDVXSHULRU

Descripción

$FHURLQR[LGDEOH $,6,

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

$FHURLQR[LGDEOH $,6,

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

$FHURLQR[LGDEOH $,6,

Material

Materiales

Tornillería

Pedestal (1*-/
FRGRGHIXQGLFLÐQ

Descripción

G 1¼”
G 1¼”
G 1¼”

Tamaño








Art. Nº

08 y 09

PE55/2E a 110/2E

6D6
3(&

08 y 09
6D6
3(&

Piraña

D6
3(&



08 a PE110/2E

13770011

31380007
31380008
31380009
31380010
31380011

6D3(&

G 1¼”
G 1¼”






DN 50/G2”
Adaptador roscado
boquilla doble hexagonal

1¼” x 1 m
1¼” x 2 m
1¼” x 3 m
r[P
1¼” x 5 m



G 1¼”
Tubo guía (acero galvanizado)

3m
P
P
7m

Sin codo

Cadena (acero inoxidable)
incluye grillete

G 1¼”

6D6

6D6
3(&D(

08 a PE110/2E

6D3(&

08 a PE110/2E






08 a PE110/2E

Anillo de apoyo al suelo (St. 37)
con pernos de anclaje





08 a PE110/2E

6D6





08 a PE110/2E

15020003



08 a PE110/2E

G 1¼”

G1¼”
G1½”
G2”



$FRSODPLHQWRƄMR(latón) GEKA
con rosca exterior

G1¼”
G1½”
G2”



A petición

9$&



'131
D',1

9'&6(/9

Soporte horizontal (1*-/
con amortiguador de vibraciones

Válvula de retención de bola (1*-/
con rosca interior

9$&

Bomba
con brida integrada en la zona de aspiración

Brida roscada (1*-/
para descarga

&RGRGHIXQGLFLÐQFRQY¾OYXOD
de retención integrada

* Piraña 08 y 09 ** Poliamida en Piraña 08

Accesorios
,QVWDODFLÐQƄMD
con pedestal

Aplicaciones
transportables

Horizontal
(conexión a pozo)

General

Válvula de cierre (latón)
con rosca interior

9'&6(/9

Relé para protección de fugas
Gama ABS CA 461

Relé para detección de temperatura y fugas
Gama ABS CA 462
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Pozo prefabricado de instalación por debajo del suelo realizado en
material sintético, diseñado como estación de bombeo con una o

Potencia motor * [kW]: P1

Paso de sólidos (mm)

Impulsor

Rosca interior descarga
bomba

Modelo de bomba

Peso [kg]

Cable ** [HO7RN-F]

Velocidad [r.p.m.]

Tensión nominal [V]

Corriente nominal [A]

Rosca interior descarga
bomba

Modelo de bomba

P2

Potencia motor * [kW]: P1

Impulsor

P2

8.22

1.20

1.77

40

Vortex

R 2”

AS 0530
S12/2 W

23

3G 1.0

2900

220-240 1~

11.6

1.84

2.56

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
09 W/KS

400 3~

3.29

1.20

1.69

40

Vortex

R 2”

AS 0530
S12/2 D

23

4G 1.0

2900

400 3~

4.64

2.0

2.56

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
09 D/KS

2900

400 3~

3.97

1.70

2.31

40

Vortex

R 2”

AS 0530
S17/2 D

32

4G 1.5

2900

220-240 1~

8.22

1.20

1.77

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S12/2 W

2900

400 3~

5.64

2.60

3.43

40

Vortex

R 2”

AS 0530
S26/2 D

32

4G 1.5

2900

400 3~

3.29

1.20

1.69

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S12/2 D

14

3G 1.0

2900

220-240 1~

4.8

0.70

1.10

40

Vortex

R 2”

MF
354 W

32

4G 1.5

2900

220-240 1~

10.60

1.65

2.36

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S17/2 W

14

4G 1.0

2900

400 3~

2.0

0.80

1.14

40

Vortex

R 2”

MF
404 D

32

4G 1.5

2900

400 3~

3.97

1.70

2.31

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S17/2 D

17

3G 1.0

2900

220-240 1~

9.0

1.45

2.05

40

Vortex

R 2”

MF
504 W

37

4G 1.5

2900

400 3~

4.75

2.10

2.79

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S21/2 D

20

4G 1.0

2900

400 3~

4.1

1.80

2.40

40

Vortex

R 2”

MF
804 D

40

4G 1.5

2900

400 3~

5.64

2.60

3.43

Triturador

R 1 ¼”

Piraña
S26/2 D

Datos técnicos

dos bombas para el bombeo automático de aguas residuales en
zonas situadas por debajo del nivel de descarga al colector, así
como donde no sea posible la descarga por gravedad al mismo.

Corriente nominal [A]

220-240 1~

2900

4G 1.5

Pozo prefabricado Gama ABS
Synconta 901B y 902B

En conformidad con norma EN 12050-1. Preparado para la
instalación de bombas de las series Piraña, AS y MF.

Tensión nominal [V]

2900

40

WU¾ƄFRSHDWRQDORYHKLFXODU(OGHSÐVLWRSXHGHOOHYDUXQDWDSD
GHSO¾VWLFREORTXHDEOHGRQGHQRH[LVWDQLQJ×QWLSRGHWU¾ƄFRR
paso, por ej. parterres en jardines.
• Tubería de descarga en acero inoxidable con rosca exterior 1¼"
(901B), o 1½" (902B).
• Modelo Synconta 901B para una bomba – 902B, dos bombas.
• Profundidad estándar 1690 mm. Posibilidad de hasta un máximo
de 2500 mm con una pieza de extensión (accesorio).
• Cuatro entradas (3 x DN 150, 1 x DN 200) con sistema de
conexión DIN. Dos entradas DN 100 como conductos de
ventilación y cable.
• Fácil instalación y mantenimiento de la bomba, sin necesidad

• ,QVWDODFLÐQIXHUDGHHGLƄFLRHQHVSDFLRDELHUWR3RVLELOLGDGGH
suministro con tapa de hormigón (accesorio) para zonas con

Características

Velocidad [r.p.m.]

4G 1.5

Type tested

34

Material

Capacidad (L): 977

De material sintético resistente a la corrosión, según EN 12050-1.
El suministro estándar incluye guía de acoplamiento y soporte,
válvula de retención de bola y válvula de cierre.
No incluye: bomba/s, tapa del depósito, regulación de nivel.

4.5
5

5.5

2
0
0
0

2D

7/

S1

2

10

4

/2
D

S1
2

D

4

&

W

6

20

10

12

40

AS 0530

30

8

14

50

16

18

60

70

16

14

12

8

10

6

4

2

0

0

0

* P1 = Potencia absorbida. P2 = Potencia en el eje del motor. ** Cable de caucho especial con extremos libres.
Los modelos monofásicos (W) necesitan un guardamotor o un cuadro eléctrico para su funcionamiento.
Con bombas MF y AS, se precisa un kit adaptador MF/AS.
Datos para otras tensiones disponibles a petición.

4G 1.5

Polietileno

Piraña 09W, 09D, S12-2W, S12-2D,
S17-2W, S17-2D, S21-2D, S26-2D

Curvas características 50 Hz

3.5

F

M

F

M

1.5

4W

50

35

3

&

4D

40

4.5

6

7.5

9

10.5

12

13.5

15

15.5

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

4W

MF 354W, 404D, 504W, 804D

34

Fundición gris EN-GJL-250

36

3

4D

4G 1.5

Depósito

Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)

* Con sistema de tuberías, sin bombas (ver tabla de datos técnicos).

&

24
22
20
18
16
14

2D

&

2.5

8
6
4

S2
6/2
D
S2
1
S
/
1
7/ 2D
2D
&
W

S1
2/

09
D

W

12
10

2

7.5 10 12.5 15 17.5 20

W

5
1.5

80

34

Alojamiento del motor
Fundición gris EN-GJL-250

32
28
24
20
16
12
8
4
0

1

2.5
0.5

F

Cable ** [HO7RN-F]

and monitored

Eje rotor

Fundición gris EN-GJL-250

Motor
Motor de inducción de 2 polos con rotor en jaula de ardilla, estanco
a la presión del agua, con tres juntas del eje y cámara de aceite.
Monitorización/vigilancia electrónica de la temperatura del estátor.
Clase de aislamiento: F hasta 155 ºC
Tipo de protección: IP68

Modelos de bombas

0

+ $OWXUDWRWDO4 &DXGDOGHGHVFDUJD}}}}&XUYDVVHJ×Q,62 +]DSHWLFLÐQ 1%5HFRPHQGDPRVXWLOL]DUHOSURJUDPDGHVHOHFFLÐQ$%6(/

0

M

Peso [kg]

Depósito

Voluta

de entrar en el pozo. La bomba se acopla automáticamente a la
tubería de descarga al descender por la guía de acoplamiento.
• Tuberías y válvulas de cierre realizadas en acero inoxidable de
primera calidad.
• Tres opciones de regulación de nivel: tubo de presión, boya o
sensor.
• Temperatura máxima permitida del líquido en uso continuo 40 ºC;
hasta 60 ºC ocasionalmente (máx. 5 minutos).

Impulsor

Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Fundición gris EN-GJL-250

Materiales

Placa base

Fundición gris EN-GJL-250

Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Fundición gris EN-GJL-250

Peso (kg)*: 82 (Synconta 901B)
92 (Synconta 902B)

Tornillería
Tapa superior*

Fundición gris EN-GJL-250

Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)

Alojamiento del motor
Voluta

Eje rotor
Impulsor

Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)

Tornillería

Fundición gris EN-GJL-250

Fundición gris EN-GJL-250

Eje rotor

Poliamida

Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Voluta

Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Tapa superior

Impulsor

Alojamiento del motor

Tornillería

sistema triturador para cortar los sólidos presentes en el agua
residual y su posterior bombeo a través de tuberías de reducido

• Bombas sumergibles para aguas residuales Gama ABS MF y AS
con hidráulica vortex para el bombeo de agua limpia y residual
con un alto contenido en sólidos. Paso de sólidos de hasta 40
mm.
• Bomba sumergible trituradora Gama ABS Piraña. Hidráulica con

2
6/
S2

ALTRES DADES

Descripción

Bomba AS
Bomba Piraña
Bomba MF

* Solo en Piraña 09.

diámetro, desde 1¼".

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 212 de 672

Instalación
3DUDXQDHƄFD]HYDFXDFLÐQGHODJXDHVGHYLWDOLPSRUWDQFLDSUHVWDU
atención al nivel de retroceso, por lo que todos los puntos de salida

Tubería de ventilación sobrepasando el nivel del techo
Cuadro eléctrico Sulzer
Tapa de hormigón sobre marco en fundición gris
Conexión de entrada DN 200
Conexión de sistema de lavado y válvula de vacío
Conexión DN 100 para ventilación y conducción de cable

VLWXDGRVSRUGHEDMRGHOPLVPRGHEHQSURWHJHUVHGHOUHƅXMRGH
acuerdo con la norma EN 12056.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conexión de entrada DN 150
Regulación de nivel
Soporte guía acoplamiento sobre barra transversal
Tubería de descarga
Válvula/s de cierre y de retención tipo bola
Bomba submergible Sulzer

Prolongador 600 mm

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Filtro anti-olores
* Nivel de retroceso
** Codo anti-retorno con base por encima del nivel de retroceso.

+0.4
Ø 160 -1.5

+0.3
Ø 110 -1.0

(mm)

Diámetros de entrada
Ø

DN 100
DN 150

Dimensión

max. 2130

min. 1930

901B = 1¼"
902B = 1½"

1

7

12

2

13

6

5

max. 2500

min. 2130

Prolongador 1200 mm

max. 810

min. 440

DN 150

DN 100

min. 240

1690

max. 440

1500

+0.5
Ø 200 -1.5

863.5

A

B

1072

DN 200

B

Nivel máx. agua subterránea.

815
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Dimensiones (mm)

A

1200

520

3

DN 150

DN 100

11
9
10

7
4
8

DN 200

DN 150

Accesorios

ACCESORIOS PARA SYNCONTA 900

Kit tubo de presión 20 m

Kit tubo de presión 10 m

Anillo de extensión 80 mm **

Tapa Clase D400

Tapa Clase B125

Tapa Clase A15

Kit tapa básica

310100117200

62665525

62665491

44505000

310100109001

310100110001

14995000

62665492

9

9

9

9

9

x

9*

9

9

9

9

9

9

9

9

x

9

9

x

x

9

9

9

9

9

9

9

9

x

9

9

x

x

2130-2500

Kit boya 10 m

310100118200

9

9

9

Kit prolongador 1200 mm
(62665494)

Kit sensor 10 m

310100118201

9

9

9

1930-2130

Kit sensor 30 m

62665495

9

9

9

Kit prolongador 600 mm
(62665493)

Kit adaptador MF/AS

310100015200

9

9

1690-1930

Útil extensible manipulación válvulas

13740039

9

9

Sin prolongador

Adaptador tubería 1¼”

13740042

9

Prolongación:

Adaptador tubería 1½”

61185001

9

Dimensión altura mín.-máx.

Kit sistema de lavado

61180521

DN 50 (AS 0530 / MF 354-804)

DN 32 (Piraña 09-S26)

Válvula de vacío
Bomba

* En depósito sin prolongación, primero debe colocarse un anillo de 800 mm (Nº art. 44505000) para soportar la tapa B125.
** Un solo anillo como máximo con tapa B125. Máximo de tres anillos con tapa A15.
Cuadro eléctrico disponible para instalación interior o exterior.
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Tipo de envolvente:

Grado de protección:

Aislante auto-extinguible

IP 65 / IK09



Modos de funcionamiento automáticos
(todos con alternancia)























Fácil y rápida puesta en marcha (constante supervisión gracias a la
puerta transparente, esquema de conexionado estándar y botón
navegador).
Posibilidad de enviar alarmas por SMS a teléfonos móviles.
Mismo cuadro, tamaño de envolvente y elementos para diferentes
bombas, salvo el disyuntor que será el adecuado para cada motor.
Por tanto, menor número de repuestos y mayor flexibilidad de cara
a la aplicación.
Excelente relación “calidad - prestaciones - precio”.
Ayudas al usuario (menús y manual en castellano, guías de registro
y puesta en marcha, suministro estándar Plug & Play,…).
Alta resistencia, fiabilidad y calidad en el acabado avalado por una
marca líder en el mercado con la seguridad de un buen servicio.

Otros

Botón navegador para moverse de forma fácil y cómoda entre menús, seleccionar un menú, modificar cualquier parámetro, visualizar
estados y alarmas, y resetear alarmas.
Interruptor por cada bomba para modo automático (A), desactivada
(0) o arranque manual (H).
Botón de escape (ESC) para cancelar la operación actual, o dirigir a
la vista principal.

Maniobra manual

2 bombas con 1 boya de marcha: Marcha de una bomba al activarse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada de las bombas si la boya se desactiva y permanece así cierto tiempo o por
funcionamiento en vacío.
2 bombas con 2 boyas de marcha: Marcha de cada bomba al
activarse cada boya. Parada de cada bomba si su boya se desactiva y permanece así cierto tiempo o por funcionamiento en vacío.
2 bombas con 1 boya de marcha y 1 de paro: Marcha de una
bomba al activarse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada
de las bombas tras desactivarse la boya de parada.
2 bombas con 2 boyas de marcha y 1 de paro: Marcha de cada
bomba al activarse cada boya. Parada de las bombas tras desactivarse la boya de parada.
2 bombas con sensor de nivel: Permite establecer cotas independientes para arranque y paro de cada bomba (así como alarmas de
nivel alto, de rebose y bajo).

Cuadro eléctrico para 1 y 2 bombas
Gama ABS ECP
ECP es un cuadro eléctrico para instalación en interior diseñado para
bombeos de 1 ó 2 bombas con arranque directo hasta 16 A, estrella
triángulo hasta 23 A o suave hasta 30 A.
Gracias a las prestaciones del controlador PC 211 (PC 111 en la versión para 1 bomba), incluye todo lo necesario para adaptarse a distintos requerimientos de funcionamiento (con boyas o sensor de nivel,
con o sin sondas térmicas, con o sin sondas de humedad, etc.).

Nivel del pozo o estado de las boyas.
Estado de la boya de alarma.
Consumo actual de cada bomba, transformador de medida
integrado en el controlador.
Factor de potencia del motor de cada bomba.
Horas de funcionamiento de cada bomba.
Número de arranques de cada bomba.

Supervisión del pozo y de cada bomba con PC 211/PC 111









Tensión de seguridad (12 VCC) para el sensor de nivel, boyas y
electrodos internos en la bomba (temperatura y humedad); así
como para cableado de control
Interruptor general tetrapolar para desconexión total del cuadro.
Interruptor de protección independiente para el circuito de mando a
230 VAC.
Interruptor de protección para salida auxiliar a 230 VAC (no disponible en versión mini).

Seguridad para el operario y la instalación





Interruptor magnetotérmico de curva a motor (disyuntor guardamotor) por bomba, integrado en PC211/PC111 en versión mini.
Opción de interruptor diferencial de aplicación industrial con 300
mA de sensibilidad por bomba. Elemento opcional no incluido de
serie y no disponible en versión mini.
Protección contra funcionamiento en vacío y protección térmica del
motor por bomba gracias a la supervisión de su consumo y factor
de potencia.
Preparado para bombas con o sin detector de humedad mediante
electrodo DI.
Preparado para bombas con o sin sonda de temperatura, tanto para
electrodos tipo Klixon como PTC.

Protección de bombas








Piloto de indicación de estado del controlador.
Piloto de indicación de alarma (activa o pendiente de reset) detectada por el controlador.
Piloto de indicación por cada bomba de orden de marcha activada.
Piloto de alarma específico para cada bomba (activa o pendiente de
reset).
Contacto libre de potencial para señalización de alarma (activa o
pendiente de reset).

Señalización con PC 211/PC 111






Alimentación

50 Hz / 60 Hz

Trifásica a 400 VAC con neutro (también
disponible en versión monofásica)

Datos técnicos

Frecuencia:

0-95% RH sin condensaciones

Temp. ambiente de trabajo: -20 a + 50 ºC
Humedad:

www.sulzer.com
Cuadro eléctrico ECP 1/2B (01.2016)
Este documento no constituye ni proporciona ningún tipo de garantía. Póngase en contacto con nosotros si desea información sobre las garantías de nuestros productos. Las instrucciones de
seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la información que se incluye en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso en beneficio del desarrollo tecnológico.

EiP. Estudis i Projectes Civil Engineering
Att. Òscar Inglada Piñol

N/ref.

Pumps Equipment
Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.
Travesía Industrial, 35
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. +34 932 632 900
www.sulzer.com

0204005911

4 de agosto de 2020

Alejandro.Rosado@sulzer.com

Tel. directo 676304385

Fecha

E-mail

Última revisión

Asunto: Oferta Equipos Sulzer para su referencia Proyecto saneamiento Papiol _ Información y
presupuesto bombas aguas residuales - C1780

Muy Sres. nuestros:

Adjunto les enviamos la oferta relativa a equipos Sulzer para su referencia arriba indicada.

En nuestra página www.sulzer.com encontrará más información sobre nuestra compañía, así
como referencias relevantes, delegaciones propias y distribuidores a nivel nacional e
internacional. En la sección “Descargas” ponemos a su disposición nuestra documentación
comercial en castellano y otros idiomas.

Quedando a su disposición, les saluda atentamente

Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.

Alejandro Rosado
Municipal Water

CIF: ES A-28388023 Sociedad Unipersonal inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
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Posición: Pou prefabricat amb bombes trituradores

Tipo de aguas
Tipo de instalación
Temperatura medio
Densidad

agua residual
sumergida fija
ambiente
1 Tm/m3

EiP. Estudis i Projectes Civil Engineering
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2.8 m3/h
9.8 m.c.a.

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Caudal unitario exigido
Altura manométrica calculada
Paso de sólidos exigido

Fundición Gris GG 25
Acero inox. AISI 420
Fundición Gris GG 25
Fundición Gris GG 25
Acero inox. AISI 316

23 kg
10 m

Q según curva anexa
H según curva anexa
Etap según curva anexa
P2 según curva anexa

PARÁMETROS EN EL PUNTO DE SERVICIO
Caudal unitario:
Altura manométrica:
Rendimiento hidráulico:
Potencia absorbida en el eje:

Datos del equipo
Abierto más anillo triturador.
Junta mecánica Carburo-silicio
Sumergencia
curva anexa Peso
x mm Longitud del cable
G 1¼'' mm MATERIALES
2 kW Alojamiento motor
2,56 kW Eje del rotor
2805 rpm
Impulsor
50 Hz
Voluta
400 V
Tornillería exterior
4,63 A

PIR-09/2-D01*10-KS-P
2

SOLUCIÓN PROPUESTA
Modelo:
Nº de equipos

Tipo de impulsor
Estanqueidad del eje
Sistema de refrigeración
Nº/Diám. del impulsor
Paso de sólidos
Diámetro de salida
P2 Pot. nominal en el eje
P1 Pot. eléctrica instalada
Velocidad motor
Frecuencia
Tensión
Intensidad nominal
PROTECCIONES
Protección térmica
Protección de
estanqueidad

0204005911
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Bomba sumergible para aguas residuales, capaz de elevar Q
según curva anexa a H según curva anexa . Marca ABS,
modelo PIR-09/2-D01*10-KS-P con motor de 2 kW en el eje a
2805 rpm, a 400 V y 50 Hz.
La bomba dispone de protección térmica por , protección de
estanqueidad por y sistema de refrigeración por Sumergencia.
Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en
Fundición Gris GG 25, eje en Acero inox. AIS I 420 , difusor en
Fundición Gris GG 25, tornillería en Abierto más anillo
triturador. 5 e impuls or tipo Abierto más anillo triturador. en
Fundición Gris GG 25.
Incluye Junta mecánica Carburo-silicio y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible.

Unidades Descripción del Material

PRESUPUESTO PIR-09/2-D01*10-KS-P

2

Pozo prefabricado Synconta 902 B (altura 1.69m)
TAPA SYNCONTA 785 X 80MM

0204005911

2.310,00
131,00
4.601,00

Precio Importe en
unitario
EUR
1.080,00
2.160,00

2.310,00
131,00
Importe total neto

1
1
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Posición: Quadre elèctric per qualsevol solució
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Modelo
1

C.ELECT.ECPmini 2B 4KW 9A DIR 400V. (OPC. 1 BOYA)

CUADRO ELÉCTRICO SULZER PUMPS

Nº de unidades
Comentarios:

Directo

2 bombas

Potencia eléctrica máxima
por salida (kW)

Trifásica III+N
400VAC

Intensidad máxima por
salida (A)
Para más información vea
TDS de cuadro tipo
ECPmini

0204005911

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CUADRO ELÉCTRICO SEGÚN ESTÁNDAR
Tipo de salidas a
motor
Arranque incluido
de serie
Tipo de aliment.
general al cuadro

MÁS DETALLES DEL CUADRO ELÉCTRICO SEGÚN ESTÁNDAR DE SULZER

Clase de contactores Contactor tripolar para arranque de motores (categoría AC3)

Interruptor general tipo Interruptor general tetrapolar accesible desde el exterior (categoría AC21)

Protecciones eléctricas Magnetotérmica contra cortocirc uitos y sobrecargas (regulación de protección
por salida a motor térmica en controlador)
Control automático Sistema de control avanzado del bombeo mediante controlador PC211.
Incluye boya de nivel para control (marcha y paro temporizados)
Control manual Cont rol manual integrado en el controlador (independiente del funcionamiento
automático)
Opción de control Sistema de control semi-automático con boya de alarma a traves del
semiautomático controlador (sólo para casos de avería o fallo en el sistema de medida)
Señalización de marcha Pilotos LED para indicación de estado del equipo, de alarma genérica, así
y fallos de bombas como de marcha y fallo por bomba. Monitorización dinámica del pozo
mediante display alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres
Señalización de estado Señalización de alarma por pérdida de estanqueidad de la bomba en display
señal humedad bomba de controlador PC211
Señalizac. y protección Señalización de alarma por sonda térmica en la bomba en display de
con señal temp. bomba controlador PC211
Medidas y supervisión Amperímetro, así como contador de horas de marcha y de número de
eléctricas y energéticas arranques por bomba, integrados en controlador PC211. Supervisión
de bombas y estación dinámica del factor de potencia del motor
Prot. circuito de mando Mando tipo MBTS según ITC-BT-036 del REBT 2002. Todo el mando a
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12VDC aportando seguridad y gran estabilidad eléctrica

Aislamiento entre Protecciones independientes para mando y fuerza. Alimentación a 230VAC
circuitos con protección independiente para el circuito de mando y el controlador
PC211

Gestión de alarmas Gestión de alarmas avanzado con PC211. Reset de alarmas mediante
mando-navegador del controlador

Otros 1 Pilotos LED para indicación de estado del controlador y alarma general

Comunicaciones

Otros 2 Control avanzado: marcha estación seca, alter.turnos, tiempo y ante fallo
equipo, detec.funcionto en vacío (por consumo reducido o por chequeo del
factor de potencia), gestión de alarmas

Otros 3 Incluye contacto libre de potencial para indicar alarma general, para activar un
equipo externo (avisador acústico/luminoso, etc.)

Otros 4 COMPUESTO DE: cuadro base ECPmini (84005244), controlador PC211
(12700003) más 1 interrupt or de nivel tipo boya con 10m de cabl e (84004678)
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599,00

Precio unitario (en EUR)
599,00

Total

51,00

105,00

51,00

13,30

768,30

13,30

105,00

PRESUPUESTO C.ELECT.ECPmini 2B 4KW 9A DIR 400V. (OPC. 1 BOYA) MÁS
ACCESORIOS

1

Unidades

1

1

1

CUADRO ELÉCTRICO CON ENVOLVENTE AISLANTE
TIPO ABS ECPmini DE SULZER PARA 2 BOMBAS DE
HASTA 4KW 9A A 400V CON ARRANQUE DIRECTO.
CONTROL POR BOYA INCLUIDA Y
TEMPORIZACIONES
AVISADOR ACÚSTICO/LUMINOSO PARA
SEÑALIZACIÓN DE ALARMA. ALIMENTACIÓN A
230VAC. ÚTIL PARA USAR CON CUADROS ECP.
INTE RRUP TOR DE NIVEL PARA AGUA RESIDUA L CON
FORMATO ''ESTANDAR'' (NECESITA CONTRAPESO
PARA CONMUTA R CUANDO SE ALCANZA EL NIVEL AL
QUE ESTÁ INSTALADO). SALIDA A 2 HILOS (NO) CON
CABLE DE 10M
CONTRAPESO PARA INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO
ABS KS
Importe total neto

Plazo de entrega de los equipos: semanas (a confirmar en el momento del pedido)
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¡ADVERTENCIAS!

0204005911

Recuerde proteger su instalación contra sobretensiones. Para la mayoría de proyectos , el código técnico de
edificación obliga a realizar un estudio de probabilidad de impacto de rayo que suele determinar el uso de sistemas
de protección contra los mismos, pues ocasionan problemas de sobretensión en el entorno. El artículo 16.3 del REBT
2012 indica se han proteger las instalaciones eléctricas contra los efectos de las sobretensiones, y la ITC23 de dicho
reglamento obliga al uso de estas protecciones ante ciertas condiciones del entorno. En función de la probabilidad y
consecuencias de la sobretensión, se implementan protecciones de diferente tipo y en distintas zonas de la
instalación. Desde Sulzer recomendamos proteger contra sobretensiones tanto las líneas de alimentación de
potencia como los circuitos de mando y control, pero nuestros cuadros no las incluyen por defecto, por lo que le
rogamos solicite oferta de las mismas si las considera necesarias para su instalación.

Nuestra propuesta contempla el tipo de arranque de motor solicitado en la petición de oferta recibida, o el que
nuestro Dpto. Comercial haya estimado oportuno de no habernos indicado nada, lo cual no significa que vaya a ser el
más adecuado para la instalación, ni mucho menos lo solicitado en cualquier fase del proyecto que no conozcamos ;
igual que tampoco asegura se cumpla con normas de ámbito local o del suministrador eléctrico de la zona, por lo que
le recomendamos se asegure sea el adecuado. Como estándar solemos ofrecer arranque en directo,
estrella-triángulo, mediante arrancador suave o por variador de frecuencia.

No dude en solicitar presupuesto por supervisión de montajes, puesta en marcha y/u optimización del bombeo por
técnico especialista de Sulzer. Podrá garantizar que sus bombas estén correctamente instaladas y el bombeo
funcione adecuadamente, así como optimizar su funcionamiento si cuenta con cuadro APC con sensor de nivel.

Para más información contacte con nuestro Dpto. Comercial.
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¿Conoce el servicio de SCADA 3G AquaWeb de SULZER?

0204005911

Si dispone de cuadros tipo TLG o APC y le interesa contar con sistema de
telecontrol, pero no está dispuesto a soportar la enorme inversión que conlleva
(adquisición y mantenimiento de equipos necesarios en estación y oficinas, contratos de
datos móviles, etc.) consulte por nuestro recién actualizado servicio AquaWeb, un
SCADA Web Server con el que Sulzer le ofrece todo lo anterior a un precio muy
reducido.
A tra vés de AquaWeb puede acceder desde su PC o dispositivo móvil a tra vés de Internet
a casi cualquier cuadro TLG/APC agregando un módem CA523 con tarjeta SIM de
SULZER.

Para más información contacte con nosotros: 916702851 - http://www.sulzer.com/en/Contacts/Global-Contact-Finder.

¿Necesita prolongar los cables de sus equipos?
¿Va a adquirir equipo o elemento de control de nivel sabiendo
que tendrá que prolongar sus cables una vez se haya instalado?
Evite confusiones al realizar la instalación eléctrica y pregunte por
las nuevas cajas de interconexión que Sulzer lo ofrece para cada
modelo de equipo. Con esta caja de interconexiones se asegurará
de tener el número de bornes necesario al considerar los cables de
motor e incluso de señales internas del equipo*, así como que sean
del calibre correcto y que la caja sea apropiada para este tipo de
montajes.
Para más información contacte con nosotros: 916702851 - http://www.sulzer.com/en/Contacts/Global-Contact-Finder.
* Disponibles modelos con o sin prensaestopas, así como con puentes para configurar en triángulo el conexionado del motor.
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RESUMEN DE LA OFERTA
Presupuesto
GP
HB
ID2
YB
CY1
CY1
GB
GB

Partida
Uds Precio Ud.
Pou prefabricat amb bombes trituradores
05106503 - BOMBAS PIR-09/2-D01*10-KS-P
2
1.080,00
310100021200 SYNCONTA 902BDOUBLE TANK
1
2.310,00
14995000 TAPA SYNCONTA
1
131,00
Quadre elèctric per qualsevol solució
84005244B - CUADROS ELECTRICOS
1
599,00
C.ELECT.ECPmini 2B 4KW 9A DIR 400V. (OPC. 1
BOYA)
90000059 ALARMA OPTICO-ACUS TICA
1
105,00
MULTITENSION (230-24VAC/DC)
12800023 RE GULADOR DE NIVEL ABS KS. 2 HILOS
1
51,00
NO. CABLE 10M
62520011 CONTRAPESO BOYA ASSY KS4
1
13,30
Importe total equipos
Transporte (entrega en Península Ibérica):
Importe total neto

Condiciones de suministro

0204005911

Importe

2.160,00
2.310,00
131,00

599,00

51,00

105,00

13,30
5.369,30
102,02
5.471,32

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, nuestra entrega está sujeta a los Términos y
Condiciones Generales de Suministro de Sulzer Pumps. Éstos se pueden encontrar en www.sulzer.com
bajo la pestaña "T&C" si no se adjuntan a la presente. Si lo solicita, le enviaremos una copia.

Impuestos
I.V.A. 21% a su cargo y no incluido en los importes

Plazo de entrega
2-3 semanas a partir de la recepción escrita de su pedido. Plazo sujeto a disponibilidad de fabricación en
el momento de formalización del pedido.

Forma de pago
En caso de aceptación de aplazamiento por parte de Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A., éste n o
excederá en ningún caso de lo establecido en la Ley 15/2010.
Plazo de validez de la oferta
6 meses

Alcance
El alcance de la presente oferta técnico-económica es solamente de suministro de los equipos
contemplados en la misma. No incluye impuestos ni aranceles en destino.

Admisión del pedido/contrato
El pedido/cont rato que se genere basado en esta oferta sólo se considerará aceptado, cuando el importe
total del mismo haya sido cubierto por nuestra Compañía de Seguros de Créditos Comerciales.

Importe mínimo pedido y cargo de portes (Standard y Express)
El pedido mínimo será de 50 € neto. Para pedidos inferiores a 1.315 €, se incluirán 25€ de portes en
factura. Para pedidos a partir de 1.315 €, se aplicarían portes por un valor equivalente a 1,9 % del valor
del pedido. Para cualquier servicio Express, se incluirán portes en factura (según tarifa vigente). Máx. 1m
de altura.

Expediciones Insulares
Baleares: debido a su situación geográfica, el coste del transporte es más elevado al de la península, por
lo que se aplicarán cargos adicionales, según tarifa vigente. Canarias, Ceuta y Melilla: trámite usual
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EXW Madrid, y transporte desde la península a las islas a cargo del cliente. Portes pagados de origen,
envíos por grupaje o contenedor: según tarifa vigente.
Devoluciones
No se admitirán devoluciones que no hayan sido previamente acordadas con nuestro departamento
comercial. Solo se aceptarán devoluciones de material estándar (catálogo general de productos vigente,
más repuestos que mantenemos en Stock). No se permiten devoluciones de cuadros eléctricos ni
material eléctrico. El comprador dispone de quince días, desde la recepción del material, para devolver a
Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. cualquier material suministrado. Sólo en perfectas condiciones,
embalaje original y documentación que la acredite. Todas las devoluciones serán recibidas a portes
pagados. Las devoluciones sufrirán una deducción del 15% del valor net o facturado. El importe mínimo
de deducción será de 50€.
Almacenaje
No se admitirá el almacenamiento de productos ni retraso en envíos sin previo acuerdo con nuestro
departamento comercial. Se aplicarán cargos, dependiendo de las dimensiones y peso del producto
(según tarifa vigente).
Reclamaciones transporte
Si se recibe un envío incompleto, o con mercanc ía dañada, hay que anotar dicha incidencia claramente al
lado de la firma en el comprobante de entrega (por parte del receptor). En todos los casos que proceda
hacer una reclamación, ha de hacerse en un plaz o de 24 horas, por escrito, al departament o de logística,
adjuntando una foto a ser posible, y sin que la mercancía se mueva del lugar de entrega.
Reserva de dominio
Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. conservará el dominio del producto suministrado hasta el pago de
la totalidad del importe del mismo. Hasta ese momento el comprador, no podrá vender ni transferir la
propiedad del producto a un tercero sin la autorización escrita de Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.
En caso de incumplimiento del pago en la fecha pactada Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. tendrá el
derecho de recuperar el producto sin necesidad de un requerimiento judicial, renunciando el comprador a
cualquier alegación de quebranto de bienes.
Garantía
El producto suministrado tendrá un periodo de garantía de 12 meses tras su instalación, o 18 meses a
partir de su entrega. Será de aplicación lo que antes tenga lugar.
Limitación de Responsabilidad
A pesar de cualquier cosa que indique lo contrario en el contrato, incluyendo todos los documentos que
forman parte del mismo, y al grado máximo permitido por la ley, en ningún caso el proveedor será
responsable ante el comprador, en forma de indemnización, o por razón de cualquier incumplimiento de
contrato o de una obligación estatutaria o por razón de un agravio (incluyendo pero sin limitarse a
negligencia) por cualquier pérdida de utilidad, pérdida de contratos o ganancias, daños retrasados,
interrupción o pérdida de producción, pérdida de uso, pérdida de oportunidad o negocio, daños
indirectos, punitivos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier tipo que pudieran ser
sufridos por el comprador. El comprador está de acuerdo además en defender, indemnizar y amparar al
proveedor contra cualquier reclamación realizada por el usuario final o los clientes del comprador por las
pérdidas mencionadas. Los recursos del comprador estipulados en el presente son exclusivos, y la
responsabilidad del proveedor con respecto a cualquier contrato, indemnización, agravio (incluyendo
negligencia), bajo cualquier garantía, responsabilidad estricta o de otro modo no excederá el cien por
ciento (100) del precio del cont rato, a menos que las reclamaciones se deriven de una negligencia s evera
o conducta incorrecta intencional del proveedor o de la responsabilidad legal del proveedor por lesiones
personales. Tal como se utiliza en el presente, 'negligencia severa' significará una imprudencia
intencional, o una indiferencia malintencionada ante consecuencias dañinas y que podrían haber sido
evitadas, y 'conducta incorrecta intencional' significará una c onducta que se comete con una imprudencia
intencional por la seguridad de otros y/o la seguridad de la propiedad de otra persona. 'Negligencia
severa' y/o 'conducta incorrecta intencional' no incluirán ningún acto u omisión ni cualquier error de juicio
o equivocación realizada de buena fe.
Montajes
En el caso de que se contrate el montaje, los montadores deberán ser asistidos en todo momento por
personal auxiliar que facilitará el cliente para movimiento de materiales. Será por cuenta del comprador:
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los trabajos de albañilería (casetas y canalizaciones), grúa necesaria para descargar y montar los
equipos, acometida hasta el cuadro eléctrico y demás trabajos auxiliares a que dé lugar la instalación, no
aceptando por ningún motivo cargo alguno referente a estas partidas. Los equipos sumergibles se
suministran de manera estándar con 10 m de cable eléctrico de alimentación; en el caso de que sea
necesario una mayor longitud, el cable necesario tanto de los equipos com o de los reguladores de nivel
(si están contemplados en este presupuesto), serán objeto de facturación aparte. En el alcance de
suministro, no se incluye el dictamen, boletín ni la legalización de instalación eléctrica ni mecánica.

Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.

En SULZER PUMPS WAS TEW ATER SP AIN, S. A. con domicilio en Avda. de la Técnica, 5 Pol. Ind. Santa Ana, 28522 Rivas Vaciamadrid,
Madrid y dirección electrónica de contacto spesp -info@sulzer.com, tratamos sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo,
correctamente, la gestión profesional y la relación comercial, así como el contacto con el cliente para posibilitar la prestación del servicio y
el envío de comunicaciones comerciales relacionadas con los productos y/o servicios contratadas. El interesado puede ejercita r sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante el envío a SULZER PUMPS
W ASTEW ATER SP AIN, S. A de una solicitud a la dirección antes referenciada y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o
documento legal de identificación. Si desea información detallada sobre nuestra política de privacidad diríjase a spesp -info@sulzer.com.
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Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.

D. Francisco Sotomayor Navas en nombre y representación como responsable del
Departamento de Estudios y Ofertas de Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.,
empresa dedicada a Fabricación, Instalación y Alquiler de Equipos de Bombeo
Sumergibles y de Tratamiento y Pretratamiento de Aguas Residuales, con
domicilio en Avda. de la Técnica, 5 Polígono Industrial Santa Ana, 28522 Rivas
Vaciamadrid (Madrid)

DECLARA:
Que en el caso de que la empresa EiP. Estudis i Projectes Civil Engineering fuese
adjudicataria de la obra “Proyecto saneamiento Papiol _ Información y presupuesto
bombas aguas residuales - C1780”, se compromete a colaborar en el suministro de
equipos y la ejecución de las obras contratadas, según las necesidades puntuales o
continuas que la empresa EiP. Estudis i Projectes Civil Engineering pudiese precisar,
con todos los medios que para ello dispone nuestra empresa y tras alcanzado acuerdo
económico entre ambas partes.
Barcelona, 4 de agosto de 2020

CIF: ES A-28388023 Sociedad Unipersonal inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
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6. PROGRAMA DE

6.1. TUBERÍAS

PRESIÓN PE

TUYPER GRUPO ofrece una amplia gama de tuberías de polietileno para diferentes aplicaciones:
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Para otros diámetros y presiones por favor consultar.
Puede descargarse todos los certiﬁcados de TUYPER GRUPO en su página web: www.tuypergrupo.com
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Nº curva
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Velocidad nominal Fecha

Frecuencia

2922 1/min

PIRANHA 09 D 50 HZ

Normas de referencia

Curva de referencia
PIR09D 50HZ

ISO9906:2012,HI 11.6/14.6≤10kW

50 Hz
Viscosidad

Boca impulsión

1,005 mm²/s

0,919 kW

Potencia en el eje P2Potencia P1

G1¼"

Altura

2 kW

5HQG

18,1 %
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3,566 m³/h
18,1 %
20 °C
1
PIRANHA 09 D 50 HZ
PIRANHA & PIRANHA PE
5
G1¼"

400 V
2 kW
2
0,797
21 A
18 Nm
F

Potencia P1
Altura
Potencia en el eje P2
Fluido
Tipo de instalación

Marca
Impulsor
Diámetro de impulsor
Boca aspiración
Tipo de instalación

Frecuencia
Velocidad nominal
Rendimiento
Corriente nominal
Par nominal
Grado de protección
N° arranques/hora
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50 Hz
2800 1/min
78,1 %
4,64 A
6,81 Nm
IP 68
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Triturador
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N° de álabes
5

Tamaño de sólidos Revisión






3ೣ N:





























Diámetro de impulsor
135 mm

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.

Impulsor
Triturador







Pot. absorbida en el Rendimiento
eje P2
hidráulico
NPSH

20.10.2020

998,3 kg/m³

Densidad

17,4 m

1,19 kW

Caudal
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20.10.2020
1,19 kW
17,4 m
0,919 kW
Agua
Bomba simple







Datos de diseño
Caudal
Rendimiento
NPSH
Temperatura
N° de bombas
Datos de la bomba
Tipo
Serie
N° de álabes
Paso de sólidos
Boca impulsión
Momento de inercia
Datos del motor
Tensión nominal
Pot. absorbida en el eje P2
Nº de polos
Factor de potencia
Intensidad de arranque
Par de arranque
Clase de aislamiento

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.
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N° arranques/hora

V
01P

Par de arranque

VDE 0530 T1 12.84 Potencia según
18 Nm

Tolerancia conforme a
21 A

Intensidad de arranque

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.
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Frecuencia
Velocidad nominal
Rendimiento
Corriente nominal
Par nominal
Grado de protección
N° arranques/hora

Marca
Impulsor
Diámetro de impulsor
Boca aspiración
Tipo de instalación

Potencia P1
Altura
Potencia en el eje P2
Fluido
Tipo de instalación

400 V
2 kW
2
0,797
21 A
18 Nm
F

PIRANHA 09 D 50 HZ
PIRANHA & PIRANHA PE
5

20 °C
1

3,566 m³/h
18,1 %
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Datos de diseño
Caudal
Rendimiento
NPSH
Temperatura
N° de bombas
Datos de la bomba
Tipo
Serie
N° de álabes
Paso de sólidos
Boca impulsión
Momento de inercia
Datos del motor
Tensión nominal
Pot. absorbida en el eje P2
Nº de polos
Factor de potencia
Intensidad de arranque
Par de arranque
Clase de aislamiento

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.

Normas de referencia

ISO9906:2012,HI 11.6/14.6≤10kW

20.10.2020

1,19 kW
17,4 m
0,919 kW
Agua
Bomba simple

SULZER
Triturador
135 mm

Installation Drawing
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Diámetro de impulsor
135 mm

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.

Frecuencia

50 Hz

PIR09D 50HZ

Curvas motor













FRV ˳
Q
,,Q
V
3ೢ
00Q
ˤ

33Q 

20.10.2020



Fecha



400 V



Tensión nominal



2



Nº de polos



Velocidad nominal






2800 1/min


1


Factor de servicio





,PSXOVLµ3DSLRO%DL[ =RQD&]2'7




3ೢ N:




























































































Potencia nominal





2 kW

Q PLQ



























125 %

3ೣ N:

100 %









75 %









50 %





















25 %





















En vacío











 











Symbol















3ೣN:









3ೢN:









QPLQ







FRV˳





ˤ

,$





Momento de inercia

15

Spaix® 4, Versión 4.3.12 - 2020/06/26 (Build 335
Versión de datos
June 2020

N° arranques/hora

V
01P

Par de arranque

VDE 0530 T1 12.84 Potencia según
18 Nm

Tolerancia conforme a
21 A

Intensidad de arranque

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación
previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 230 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 231 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

ANNEX 6. DRENATGE

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 6. Drenatge
1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 232 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 233 de 672

INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................1

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

ESTAT ACTUAL ......................................................................................................................1

ÍNDEX
1.

XARXA DE DRENATGE..................................................................................................1
OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL .....................................................................1

XARXA AIGÜES RESIDUALS ........................................................................................3
OBRES DE DRENATGE. CAPTACIONS........................................................................3
XARXA DRENATGE PASSATGE PAPIOL BAIX ...........................................................4
ALTRES ACTUACIONS ..................................................................................................4

POUS DE REGISTRE ............................................................................................................................... 4
ESCOMESES DOMICILIÀRIES ................................................................................................................ 4
FIBRA ÒPTICA ......................................................................................................................................... 4

COMPATIBILITZACIÓ AMB EL PROJECTE PAPIOL BAIX .........................................4

XARXA DRENATGE AIGÜES PAPIOL BAIX .................................................................4

METODOLOGIA DE CÀLCUL. MÈTODE RACIONAL / SQR-ET MÀX ..................................................... 4
OBTENCIÓ DADES PER AL CÀLCUL ..................................................................................................... 5
CÀLCULS AUXILIARS .............................................................................................................................. 6
CÀLCUL PARÀMETRES M. RACIONAL I CABALS (QP 10) ...................................................................... 6

XARXA RESIDUALS PAPIOL BAIX ...............................................................................6

CRITERIS DE DISSENY ..................................................................................................7
MODELITZACIÓ ..............................................................................................................7
COMBINACIONS DE CÀLCUL .......................................................................................7
CÀLCULS I RESULTATS................................................................................................7

ESTUDI HIDRÀULIC. COLꞏLECTORS ....................................................................................7

4.2.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.

ESTUDI HIDROLÒGIC .............................................................................................................4

3.5.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

PROPOSTA..............................................................................................................................3

2.1.
2.2.

2.

3.

4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

APÈNDIX 1. MATERIALS I PREFABRICATS. CARACTERÍSTIQUES

APÈNDIX 2. CÀLCULS HIDROLÒGICS / CONCA
APÈNDIX 3. CÀLCULS HIDRÀULICS

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 6. Drenatge
1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 234 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 235 de 672

1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu de l’annex és definir i justificar les afectacions i posteriors actuacions a les captacions,
situades sota la part de voral de titularitat municipal, de les obres de drenatge existents sota les
Ctres. C-1413a i C-1413z.
El projecte no actua sobre les obres de drenatge en qüestió (ODT 1 i ODT 2) ni en qüestiona la
seva capacitat ni disseny hidràulic i estructural al ser les obres de drenatge titularitat de
Carreteres de la Generalitat.
Les captacions es veuen afectades pel nou colꞏlector que connectarà les aigües residuals de la
zona de Ca N’Amat i Ceràmiques Mary fins a l’estació de bombament projectada.
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XARXA DE DRENATGE

2. ESTAT ACTUAL
2.1.

OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL

No existeix xarxa de drenatge al barri del Papiol Baix. Les aigües del barri circulen en superfície
fins a la carretera de Caldes (C-1413z) on, seguint el seu voral est, són conduïdes fins a dues
obres de drenatge transversals existents que creuen les carreteres C-1413z i C-1413a. Després
de creuar les carreteres, les aigües pluvials són conduïdes a través de camps fins al torrent de
les Argiles.

2.2.

Obra drenatge 1. Ca N’Amat.
Obra drenatge 2. Papiol Baix.

Les 2 obres de drenatge existents sota les carreteres C-1413a i C-1413z a l’entorn de l’àmbit
d’actuació són:



Les 2 obres de drenatge
són propietat de Carreteres
de la Generalitat i formen
part d’aquesta xarxa. Per
aquest
motiu,
el
seu
disseny i capacitat no són
objecte del projecte.

Únicament s’actua en les
captacions
al
veure’s
afectades pel nou colꞏlector
de residuals previst.

flexibles

tipus

Les 2 captacions estan
protegides per barreres de

seguretat
biones.
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OBRA DRENATGE 1. CA N’AMAT

protegit contra la caiguda de vehicles al seu
interior mitjançant una barrera flexible tipus

El
pericó està
obert
per
facilitar
l’escolament de les aigües pluvials i està

Obra de drenatge situada al final del
magatzem – botiga de bicicletes Amat.
L’obra de drenatge consta d’un pericó de
maó de fondària lliure aproximada 1m. A 90
cm de la superfície un colꞏlector de
diàmetre 400-500mm de formigó creua les
carreteres C-1413a i C-1413z per drenar
les aigües de la pròpia carretera C-1413z i
les provinents de part del Papiol Baix.

Vista general de l’obra de drenatge, imatge esquerra, i vista superior del pericó, dreta.

biona.
Al pericó accedeixen també les aigües residuals dels magatzems industrials de bicicletes Amat i
Cerámicas Mary que després de creuar les 2 carreteres per l’obra de drenatge són abocades al
medi sense cap tipus de control. Al ser el pou més profund que la sortida de les aigües pluvials
provoca que s’acumulin aigües residuals en aquest punt.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

OBRA DRENATGE 2. PAPIOL DE BAIX

Vista general de l’obra de drenatge, imatge esquerra, i vista de l’obra de mamposteria de mitja volta de diàmetre ≈ 800mm, dreta.

Obra de drenatge que dona continuïtat a les

aigües pluvials que provenen del Passatge
del Papiol Baix. El passatge del Papiol Baix
recull les aigües pluvials provinents del
carrer del Papiol Baix i les que escolen dels
propis habitatges del barri.

A l’obra de drenatge, a part de l’aigua del
passatge, també hi escolen les aigües
pluvials de tota la zona del Papiol Baix
situada entre el passatge i el torrent de Les
Argiles (per sobre de la carretera C-1413z)
limitades per la carretera C-1413z i les vies
del tren de rodalies d’ADIF.

L’obra de drenatge és de mamposteria sota
la C-1413z amb una part inicial ampliada mitjançant biguetes metàlꞏliques sota la zona de
vorera. Consta de mitja volta de diàmetre aproximat de 800mm.

Per l’interior de l’obra de drenatge i circula un tub de residuals de ø ≈ 160-200mm de formigó que
condueix les aigües residuals fins al torrent de les Argiles on són abocades al medi. Les aigües
residuals provenen del barri del Papiol Baix mitjançant colꞏlectors de residuals situats sota el
passatge i sota el voral de la carretera.
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XARXA AIGÜES RESIDUALS

3. PROPOSTA
3.1.
S’eliminen els abocaments d’aigües residuals al medi que actualment es donen a través de les
obres de drenatge 1 i 2 de les carreteres de la Generalitat C-1413a i C-1413z.
Aquestes aigües residuals són conduïdes mitjançant colꞏlectors ø315 i ø400mm que les
condueixen fins a una bomba que connecta les aigües residuals sota el colꞏlector en alta
gestionat per AMB que transcorre sota el torrent de les Argiles.

OBRES DE DRENATGE. CAPTACIONS

La justificació de la proposta d’aigües residuals es dona a l’annex ‘5. Sanejament’ d’aquest
projecte i es defineix als plànols de projecte.

3.2.

El projecte únicament preveu la reposició de les captacions de les obres de drenatge existents
afectades pel nou colꞏlector d’aigües residuals projectat. Tal i com s’ha comentant al punt de
situació actual, no es qüestiona ni el disseny ni la capacitat d’aquestes obres de drenatge al no
formar part de l’àmbit de projecte i ser propietat de Carreteres de la Generalitat.
El projecte preveu la reposició de les captacions de les ODT 1 i 2 mitjançant l’execució de noves
arquetes de formigó prefabricat de dimensions 1,0x1,0x1,5m lliures amb solera de formigó de
14cm.
Les arquetes tindran resistència característica mínima del formigó de 40N/mm² amb armadures
d’acer tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500 N/mm² tipus Palau Prefabricats o equivalent.
L’arqueta anirà assentada sobre una base de formigó de neteja de 10 cm mínim HL-15.
Les arquetes aniran tapades amb lloses de transició superiors de formigó armat amb obertura
per a registre de ø lliure 600mm. La tapa de registre serà tipus embornal per permetre
l’escolament de les aigües de pluja cap al seu interior.
Per a cadascuna de les 2 captacions es renovaran les barreres flexibles tipus biona que
substituiran les existents retirades per les afectacions produïdes durant les obres.
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REPOSICIÓ CAPTACIÓ OBRA DRENATGE 1. CA N’AMAT

A aquesta arqueta 1,0x1,0x1,5m es
connectarà el colꞏlector ø ≈400-500mm
de l’obra de drenatge existent sota les
carreteres C-1413z i C-1413a que no es
modifica.

Entre el fons de l’arqueta i el colꞏlector
existent de l’obra de drenatge es situarà
el nou colꞏlector d’aigües residuals que
serà passant sense permetre el barreig
de les aigües pluvials amb les residuals.
Per garantir-ho, es reblirà el fons de
l’arqueta amb formigó HM-20 fins a un
mínim de 10cm sobre la clau del nou
colꞏlector d’aigües residuals.

En la mesura del possible, es deixarà

sorrer per retenir el màxim nombre de
fins que pugui arrastrar l’aigua de pluja.

Figura. Detall de les característiques de l’arqueta i pas
del colꞏlector d’aigües residuals pel seu interior.

A aquesta arqueta 1,0x1,0x1,5m es connectarà l’obra de

REPOSICIÓ CAPTACIÓ OBRA DRENATGE 2. PAPIOL BAIX

drenatge de mamposteria existent de mitja volta amb ø
≈800mm. També es connectarà el nou colꞏlector d’aigües
pluvials del passatge del Papiol Baix ø800mm de PEAD
corrugat de doble paret que es defineix i justifica als punts
posteriors d’aquest annex.

Com en l’arqueta anterior, entre el fons de l’arqueta, el
colꞏlector existent de l’obra de drenatge i el nou colꞏlector
del passatge es situarà el nou colꞏlector d’aigües residuals
que serà passant sense permetre el barreig de les aigües
pluvials amb les residuals. Per garantir-ho, es reblirà el
fons de l’arqueta amb formigó HM-20 fins a un mínim de
10cm sobre la clau del nou colꞏlector d’aigües residuals.

En la mesura del possible, es deixarà sorrer per retenir el
màxim nombre de fins que pugui arrastrar l’aigua de pluja.
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4. ESTUDI HIDROLÒGIC

XARXA DRENATGE PASSATGE PAPIOL BAIX

3.3.
4.1.










𝐾

S ≡ Àrea de la conca (km²)
I ≡ Intensitat mitjana de precipitació (mm/h)
C ≡ Coeficient d’escorrentiu (adimensional)
K ≡ Coeficient d’uniformitat (adimensional)

𝐶 𝐼 𝑆
3,6

Els paràmetres necessaris per a la formulació són els següents:

𝑄

El mètode consisteix en calcular el cabal punta (Qp) pel període de retorn desitjat mitjançant la
fórmula següent:

Topografia de detall del projecte
Mapa de pendents del terreny
Pluviometria diària del període de retorn desitjat

La informació que requereix és la següent:

MÈTODE RACIONAL. GENERALITATS

En base a l’esmentada publicació de l’ACA, el mètode d’aplicació és el ‘Mètode racional’ que
permet estimar el cabal màxim per al punt de control de la captació de l’obra de drenatge 2 al
Papiol Baix.

Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local’ (GT1, 2003).

El càlcul hidrològic consisteix en l’estimació del cabal de disseny. Per aquest càlcul, d’acord amb
la publicació de l’ACA ‘Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai fluvial’, s’hauran d’utilitzar els mètodes proposats en les ‘Recomanacions

4.1.1. METODOLOGIA DE CÀLCUL. MÈTODE RACIONAL / SQR-ET MÀX

XARXA DRENATGE AIGÜES PAPIOL BAIX

Es preveu tram de xarxa amb colꞏlector de 800mm de PE corrugat de doble paret al passatge
del Papiol Baix entre la captació de l’obra de drenatge i l’alineació de les façanes de les
edificacions de la C-1413z per possibilitar l’ampliació de la zona d’estacionament / vorera. El nou
colꞏlector recollirà les aigües pluvials que baixen superficialment pel passatge i les conduirà fins a
la nova captació de l’ODT2.
Aquest tram de colꞏlector no s’augmenta el volum ni el cabal d’aigua que arriba a l’ODT 2 car
l’únic que fa es soterrar les aigües pluvials superficials del passatge en un tram de 3m.
El 800mm és suficient per la conca del passatge i tota la conca associada de l’ODT 2 de 1,6Ha.
Al següent punt d’aquest annex es justifica el dimensionament del colꞏlector.
Per recollir les aigües de pluja superficials del passatge es preveu una embocadura prefabricada
de formigó armat tipus GLS o equivalent, per a un tub de formigó, PVC o politilè de 800mm de
diàmetre nominal. L’embocadura inclourà aleta i solera de 12cm. L’embocadura es situarà sobre

ALTRES ACTUACIONS

base de formigó de neteja mínim HL-150 de 10 cm de gruix.

3.4.
3.4.1. POUS DE REGISTRE
No es preveu l’execució de pous de registre.
3.4.2. ESCOMESES DOMICILIÀRIES

A l’ODT 1 existeix escomesa de pluvials enrunada. Per tant no es preveu la reposició de cap
escomesa domiciliària.
3.4.3. FIBRA ÒPTICA

COMPATIBILITZACIÓ AMB EL PROJECTE PAPIOL BAIX

No es preveu la implantació de xarxa de fibra òptica.

3.5.

Amb l’execució del projecte del Papiol Baix caldrà connectar el colꞏlector de drenatge provinent
del Ptge. Papiol de Baix al colꞏlector de drenatge ø800mm PEAD corrugat de doble paret
projectat mitjançant un nou pou de registre.
El colꞏlector ø800mm projectat en aquest projecte té capacitat per captar les aigües pluvials de
l’interior del barri (a través del Ptge. Papiol Baix) i també de la resta del barri que connectarà a
través del voral de la ctra. C-1413z al nou pou de connexió que executaria el projecte del Papiol
de Baix.
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MÈTODE RACIONAL. PARÀMETRES DE PARTIDA

C (Ad)



I (mm/h)





S (Km²)

PARÀMETRE
K (Ad)






DADES PER AL CÀLCUL







TC

Temps de concentració (Urbana)

T
1

3

𝜇

1
𝜇

𝑆

2

𝑆
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4.1.2. OBTENCIÓ DADES PER AL CÀLCUL

CARTOGRAFIA 1000 AMB / AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

Pendent
(%)

Per determinar la conca d’aportació des de la seva capçalera fins al punt de control a l’alçada de
la captació de l’ODT 2 s’ha emprat l’aixecament topogràfic de detall completat amb la cartografia
1000 de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) per a determinar la conca del colꞏlector del
Passatge del Papiol Baix. A partir d’aquestes cartografies s’han determinat les dades
geomètriques de la conca (Superfície, longitud del curs principal i desnivell) i també ha servit de
base per a la delimitació dels usos del sòl.

DADES CARTOGRAFIA

Conca Passatge Papiol Baix

PUNT ESTUDI



LLINDAR D’ESCORRENTIU

Carto 1000 + topo









La geologia dels sòls de les conques d’aportació ha estat determinada a partir de la cartografia
geològica 250.000 de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) contrastada amb visites de camp.

Geologia

La llegenda dels usos del sòl difereix lleugerament de la llegenda del mètode de corba NC per
humitat tipus II que utilitza l’ACA per al càlcul de la P0 i caldrà fer la correspondència.

determinar i georeferenciar els usos del sòl per la conca definida.

Aquests usos del sòl es poden determinar a partir del Vissir V3.25 de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya activant la capa addicional de ‘Cobertes del Sòl (Creaf)’. El visor permet

Cobertes del sòl

valors parcials obtinguts en les àrees parcials homogènies en què s’ha descompost la conca.

El paràmetre es determina a partir dels usos del sòl i de la geologia de la conca. Es defineixen
subconques per a cada tipus d’ús i de geologia. El valor P0 es pot obtenir fent la mitjana dels

4,66%



El llindar d’escorrentiu (P0) es determina en base a l’Annex 1 ‘Càlcul de llindar d’escorrentiu P0’
de la publicació de l’ACA ‘Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local’
(GT1, 2003).

Zmín





28,74







Zmàx







43,75







L (m)

Carto 1000 + topo







321,77

Carto 1000 + topo







16.554

Longitud del curs principal (km)

Maxplu CEDEX





Àrea (m²)

L
Pendent mitjà del curs principal
(m/m)





log 𝑆
15

j
Volum de precipitació diària per
al període de retorn (mm)
Guia ACA



1

𝑃

DADES DE CÀLCUL INDIRECTES (Obtinguts a partir de càlculs)






0,3




L

𝐶



𝜇

Grau d’urbanització
𝑃′
1,3 𝑃



μ
Volum precipitació diària (mm)
𝑃′

,

P’d
Llindar d’escorrentiu (mm)
𝐾

Pd
Llindar d’escorrentiu (mm)
Maxplu CEDEX

,

P’0
Coeficient simultaneïtat (S>1km²)

j

KA

P0
Coeficient de variació
Superfície de la conca (km²)

DADES DE CÀLCUL DIRECTES (Obtinguts a partir de cartografia, plànols i/o taules)

Cv
L

Als annexos 1 i 2 de les ‘Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local’,

MÈTODE SQR-ET MÀX. MÀXIMA PRECIPITACIÓ DIÀRIA ANUAL

de l’esmentada publicació de l’ACA, es detallen amb exactitud les característiques i procediment de càlcul
del mètode.

Pd. Màxima precipitació diària anual.
Cv. Coeficient de variació que relaciona el mètode amb la distribució de Gumbel.

La distribució SQR-ET màx permet estimar la precipitació de disseny (PT Precipitació màxima
diària anual) que cal aplicar al mètode racional. Les dades de partida que utilitza el mètode són:



Els valors de Pd i Cv es determinen a partir dels mapes d’isohietes de la publicació ‘Máximas
lluvias diarias en España Peninsular’ que publica el CEDEX (Maxplu). Mitjançant l’aplicació de
coeficients tabulats s’obtenen les dades per al període de retorn de càlcul. Per a cada conca
s’obtenen les mitges per ajustar al màxim el càlcul a la realitat.
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Dades Cedex

Mapa d’isohietes del Cedex

70,0

P d (mm/dia)

0,45

Cv

DADES CEDEX

A partir del mapa d’isohietes es coneixen els valors
de Pd i Cv que es recullen a la taula següent.
Aplicant sobre Pd el coeficient Yt que determina la
taula 7.1 del Maxplu es pot conèixer la pluja de
disseny per als diferents períodes de retorn.

PUNT ESTUDI

Passatge Papiol Baix.
Captació ODT 2



100

25

10

2

T (anys)

3,433

2,586

1,945

1,549

0,896

Yt

240,31

181,02

136,15

108,43

62,72

PT (mm/dia)

500

Pd ≡ Valor mig de la màxima precipitació diària anual (mm/dia)
Cv ≡ Coeficient de variació (adimensional)
T ≡ Període de retorn de càlcul (anys)
Yt ≡ Quantil regional o factor d’amplificació (adimensional)
PT ≡ Estimació màxima precipitació diària anual (mm/dia)

Els paràmetres necessaris per a la formulació són els següents:
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𝜇

0,3

𝜇

,



Colꞏlector Papiol Baix

VALOR (PER T 10 ANYS)

0,06 h

1,00

108,43 mm

,

L

1,10 mm

100,00 %

𝑃

1,43 mm

log 𝑆
15

j

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

4.1.3. CÀLCULS AUXILIARS

DADES PER AL CÀLCUL

DADES DE CÀLCUL INDIRECTES (Obtinguts a partir de càlculs)

1

𝑆

Temps de concentració (Rural)

1,3 𝑃

2

Grau d’urbanització

𝑃′

Impermeable

𝜇

TC

Llindar d’escorrentiu inicial (mm)

3

μ

Llindar d’escorrentiu (mm)

𝐶

1

P0

𝑃′

T

P’0

Volum precipitació diària (mm)

𝐾

𝑆

P’d

Coeficient simultaneïtat (S>1km²)

1

KA

4.1.4. CÀLCUL PARÀMETRES M. RACIONAL I CABALS (QP 10)

Colꞏlector passatge Papiol Baix – ODT 2

CABALS T = 10

1,02 m³/s

Conegudes les dades de partida i aplicant la formulació del mètode racional s’obtenen els
diferents paràmetres a aplicar al mètode racional per obtenir els cabals per a cada període de
retorn d’estudi.

1

XARXA RESIDUALS PAPIOL BAIX

El càlcul dels cabals es recull a l’ ‘Apèndix 2. Càlculs hidrològics’.

4.2.

La xarxa del Papiol Baix serà separativa, per tant el colꞏlector d’aigües pluvials no rebrà cap tipus
d’aigües residuals.
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5. ESTUDI HIDRÀULIC. COLꞏLECTORS

Q ≡
n≡
RH ≡
S≡
i≡

1
2
1
 R H 3 Si 2
n

Cabal de disseny (en m3/s).
Coeficient de rugositat del material.
Radi hidràulic (en m).
Àrea secció mullada de la canonada (en m2).
Pendent (en m/m).

Q

Segons els cabals de disseny obtinguts en els apartats anteriors, dimensionem cada tram de
colꞏlectors utilitzant la fórmula de Manning:

on:






El material dels colꞏlectors del clavegueram és el PEAD corrugat de doble paret. Aquest material
presenta un coeficient de manning de 100 (n=0,01).

5.2.

MODELITZACIÓ

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

La nova xarxa de clavegueram ha estat modelitzada amb el software ‘Haws EDC Calculators’.



COMBINACIONS DE CÀLCUL

Colꞏlector Passatge Papiol Baix.

La xarxa consta de 1 únic colꞏlector:

5.3.



Al no haver-hi presència d’aigües residuals, es realitza 1 única combinació de càlcul de la xarxa
projectada amb el següent objectiu:



Combinació 1. Episodi de pluges (T=10 anys). Permet determinar la capacitat i velocitat màxima
de la xarxa. Per a la velocitat, la hipòtesi de període de retorn de 10 anys és més restrictiva
respecte el mínim solꞏlicitat per a T= 0,5 anys.
Combinació 2. Aigües fecals. Funcionament habitual de la xarxa sense pluja. La combinació
permet determinar la velocitat mínima a la xarxa amb únicament les aigües fecals. En aquest cas
no és d’aplicació.

En aquest projecte al tractar-se d’un tram de colꞏlector de pluvials amb els pendents limitats
aigües amunt i aigües avall es té en compte la combinació 1 i sense fecals.

CRITERIS DE DISSENY

5.1.

COLꞏLECTOR

2,121 l/s

Passatge Papiol Baix

-

7,03 m³/s

4%

Màxima < 10,00 m³/s

Mínima ≥ 0,5 %

Màxima < 10 %

Mínima > 0,60 m³/s

CÀLCULS I RESULTATS
COMBINACIÓ PLUVIALS
Cabal màxim (Punt de control)

Velocitat

Pendent

Ø 800 mm

A l’ ‘Apèndix 3. Càlculs hidràulics’ s’adjunten els resultats de la modelització de les combinacions.

Ø Canonada mínim ≥ 400 mm

PARÀMETRE

5.4.

Barcelona Cicle de l’Aigua sa i l’Ajuntament de Barcelona, en data setembre 2015.

0,5%

MÍNIM
10%

-

0,6 m/s

CRITERIS

6 m/s (a)

MÀXIM

10 m/s (a)

PARÀMETRE

Formigó

400 mm

Plàstic

-

(b)

Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, editat per

Per donar per vàlid el dimensionat existent dels colꞏlectors s’han de complir els criteris següents,
pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats. Els criteris són els establerts a:


Pendent
Velocitat
Ø Canonada

(a) Considerant un període de retorn mínim T = 0,5 anys per evitar erosions.
(b) mínim 400mm d’acord amb les prescripcions de l’Ajuntament del Papiol.
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D

MACHO

HEMBRA

HEMBRA

MACHO

DETALLE MACHIHEMBRADO

ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN ARMADO

D

CARACTERÍSTICAS

A

Arqueta de 1.000x1.000 máxima acometida para tubo de hormigón de 800 mm.
Arqueta de 1.200x1.200 máxima acometida para tubo de hormigón de 1.000 mm.
Arqueta de 4.000x2.000 máxima acometida para tubo de hormigón de 1.000 mm.
En resto de arquetas máxima acometida para tubo de hormigón de 1.200 mm.

LOSA TRANSICIÓN
SUPERIOR (FICHA P-3)

REV._1 (11/10/13)

ARQUETA
INTERMEDIA

ARQUETA
BASE

1. Las arquetas de hormigón armado son estructuras del tipo cajón, formadas por cuatro muros empotrados y se fabrican
según las dimensiones de la página P-2.
2. Uso previsto: pozos de registro, arquetas de riego, etc.
3. Fabricado según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4. Tipo de junta machihembrada para sellado en obra. (Ver detalle machihembrado A )
5. Resistencia característica mínima del hormigón 40 N/mm2.
6. El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma EHE.
7. En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico (fyk) de 500 N/mm2.
8. Las arquetas se fabrican según su capacidad frente a las cargas soportadas: carga móvil y altura máxima de relleno.
9. Absorción de agua ≤ 6%.
10. Disponibles con solera (de 200 mm de espesor, variable según necesidades). Excepto en las arquetas de 1.000x1.000
donde es de 140 mm de espesor y en las de 1.200x1.200 es de 160 mm de espesor.
11. Se fabrican con orificios para la conexión de tubos:
.
.
.
.

12. Las arquetas se consideran aptas para su uso 10 días después de su fabricación.
13. Para otras medidas diferentes a las de la página P-2 consultar con el Servicio Técnico.

SERVICIOS
1. Proporcionamos los cálculos del armado de la arqueta propuesto por nuestra ingeniería.
2. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a las arquetas suministradas en su obra, así como
todos los certificados del material utilizado.
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A

±12
±12
±15
±14
±14
±13
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

1.000
1.000
2.000
1.200
1.200
1.500
1.300
2.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.500
3.000
4.000
2.000
2.500
3.000
2.000
2.200
2.300
2.500

B

±12
±12
±15
±12
±14
±15
±13
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

140
140
160/180
160
160
150
150
200
180/160
200
200
200
200/250
250
250
250
200
250
200/250
250
250/200
200/250
250
250
250
250
250

E
ESPESOR
PARED

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

TOL.
DIM.

1.510
745
2.000
1.510
745
2.200
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000
1.650
2.000
1.500
1.500
1.400
1.650
2.000
1.900
1.400
2.000
1.900
1.500
1.500
1.500
1.400
1.400

H (1)
ALTURA

±15
±8
±20
±15
±8
±22
±22
±20
±20
±20
±20
±16
±20
±15
±15
±15
±16
±20
±20
±15
±20
±20
±15
±15
±15
±15
±15

TOL.
DIM.

105/105
105/105
100/100
105/105
105/105
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
140/140
200/200
200/200
200/200
100/100
100/100
140/140
200/200
140/140
140/140
100/100
200/200
200/200
200/200
200/200

D
CARTELA

2.490
1.230
5.880
3.370
1.660
5.230
5.230
7.900
5.880
7.900
8.900
8.170
12.700
12.490
12.860
12.180
8.170
13.850
13.015
12.530
12.700
13.015
12.350
12.490
12.860
12.180
12.530

PESO SIN
FONDO
kg unidad
(1)

2.840
6.880
3.950
6.200
6.200
9.400
6.880
9.400
10.900
10.670
15.700
16.490
17.260
16.780
10.670
16.970
16.760
17.530
15.700
16.760
16.850
16.490
17.260
16.780
17.530

PESO CON
FONDO
kg unidad
(1)

MEDIDAS DISPONIBLES:

1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.300
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.200
2.300
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Para otras medidas, consultar con el Servicio Técnico

(1) Pesos aproximados
(2) Se dispone de pinzas en caso de obras con zanjas estrechas.
Todas las medidas en mm.
Para las piezas indicadas con * se utilizan 4 ganchos en el caso de arqueta con solera

MANIPULACIÓN (2)

REV._3 (17/12/14)

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 2,5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 5 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t

2 ganchos elevación de 7,5/10 t *
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TOL.
DIM.

1.280
1.530
1.600
1.360
1.900
2.400
2.400
3.000
2.500
2.500

B

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

TOL.
DIM.

200
200
150(2)
200
200
200
200
250
250
250

C

±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5

TOL.
DIM.

235
285
285
285
285
335
335
335

D

±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5
±5

TOL.
DIM.

890
1.200
1.120
1.710
2.440
3.050
3.670
5.840
5.530
7.280

PESO Kg
unidad (1)

LOSA DE TRANSICIÓN
SUPERIOR PARA ARQUETA
DE HORMIGÓN ARMADO

A

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

MANIPULACIÓN

4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 1.3 t
4 ganchos elevación de 2.5 t
4 ganchos elevación de 2.5 t
4 ganchos elevación de 2.5 t

Para otras medidas, consultar con el Servicio Técnico

1.280
1.530
1.800
2.320
2.400
2.400
2.900
3.000
3.400
4.500

REV._2 (18/12/14)

VARIABLE SEGÚN
NECESIDADES

Todas las medidas en mm (1) Pesos aproximados sin orificios (2) Para alturas de tierras de 0 a 0.5 m, más tráfico pesado, el espesor será 200 mm (Peso 1.560 Kg)

CARACTERÍSTICAS
1. Uso previsto: transiciones y cerramientos.
2. Tipo de junta machihembrada para sellado en obra.
3. Fabricados según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
4. Resistencia característica mínima del hormigón 35 N/mm2.
5. El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma
EHE.
6. En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite elástico
(fyk) de 500 N/mm2.
7. Absorción de agua ≤ 6%.
8. Las losas se fabrican según su capacidad frente a las cargas soportadas: carga móvil y altura máxima de relleno.
9. Disponibles con todo tipo de orificios o ventanas para su acceso.
10. Si las piezas se almacenan en obra, deberán apoyarse horizontalmente sobre terreno firme, sobre dos cabriones de madera de altura mayor de 10 cm uno en cada extremo. La longitud de los cabriones deberá ser como mínimo igual a la longitud de las piezas.
11. Las losas se consideran aptas para su uso 10 días después de su
fabricación.
12. Para otras medidas consultar con el Servicio Técnico.

Proporcionamos los cálculos del armado de la losa propuesto por nuestra ingeniería.
Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a las losas suministradas en su obra, así como
todos los certificados del material utilizado.

SERVICIOS
1.
2.

P-3

Normativa

UNE-EN 12620
UNE-EN 197-1

UNE-EN 13369
UNE-EN 13369

Valor

%
Mpa
Kg

Unidad

mm
cm
cm
cm
cm

(+-)20
0/20
I52,5R
119
215
110
80
HA
<6
>30
1250

EMBOCADURA ARMADA DIAMETRO 80 MONOBLOC
EM80MON

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto:
Codigo:

Características

Tolerancias dimensionales
Tamaño árido
Tipo de cemento
Altura
Anchura máxima
Longitud aletas
Diametro ventana
Tipo de hormigón
Absorción de agua
Resistencia a la compresión
Masa de la pieza
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WZK:d^E:DEdWW/K>/y
dKZZEdKE/DWh>^/M
>h>,/ZK>L'/WhEdKEdZK>EKsKZZEd'

Pd (*)

-

(mm)

DADES CLIMATOLÒGIQUES (SQRT - Màx)
P0
(mm)

0,45

70,00

1,1

Període 5

Període 4

Període 3

Període 2

anys

anys

anys

anys

anys

25

10

CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA

PROJECTE:
ID. ODT:
HIPÒTESI

43,75

0,0166

Cv (*)

TF K



100
500

50

S (Km²)

28,71

8UEDQLW]DFLRQVLQGHSHQGHQWVDPEFODYHJXHUDPGHSOXYLDOVQRXQLILFDWRFRPSOHW

PERÍODES DE RETORN DE CÀLCUL (T)
Període 1
Zmàx (m)

321,77

DADES GEOMÈTRIQUES
Superfície
Cota superior

L (m)

Zmín (m)

I1 / Id (*)
11,00
(*) Dades a partir del FOM (Máximas lluvias diarias en la España Penínsular)

Cota inferior

&ODYHJXHUDPFRPSOHWLFXUVSULQFLSDOFDQDOLW]DWLPSHUPHDEOHLSHWLWDUXJRVLWDW

Urbana
ȝч

ESCOLLIR TIPOLOGIA DE CONCA

ȝ!

WĚс ϳϬŵŵ
ǀсϬ͕ϰϱ

&RQFDXUEDQD

&RQFDXUEDQLW]DGD

&RQFDUXUDO

Temps de concentració

Formulació:

Longitud llera

TIPOLOGIA DE CONCA

ȝ!

100,00%
&RQFDUXUDO

ȝ

&RQFDXUEDQLW]DGD

Grau d'Urbanització

&RQFDXUEDQD

FORMULACIÓ I CÀLCUL PARÀMETRES HIDROLÒGICS








6!NPð

6чNPð



ǻz (m)
j (%)

K

KA

P'0 (mm)

FORMULACIÓ I CÀLCUL PARÀMETRES INDEPENDENTS DEL PERÍODE DE RETORN

Desnivell entre capçalera i punt de control
Pendent mig curs principal
Llindar d'escorrentiu
Coeficient de simultaneïtat

Coeficient d'uniformitat
FORMULACIÓ PARÀMETRES DEPENDENTS DE PERÍODE DEL RETORN

1,945

1,549

YT

240,31

181,02

157,57

136,15

108,43

PT

240,31

181,02

157,57

136,15

108,43

P'd

500,00

376,63

327,84

225,60

I (mm/h)

K

1,00

C

0,98

0,99

0,99

0,99

1,00

S

1,50

Q (m3/s)

2,29

1,72

1,29

1,02

0,02

0DSHVGHUHSUHVHQWDFLyGHOHV,VROtQLHVGHYDULDFLy&YLYDORUPLJ3GGHODPj[LPDSUHFLSLWDFLyGLjULDDQXDO([WUHWGH
ODSXEOLFDFLy 0i[LPDVOOXYLDVGLiULDVHQOD(VSDxD3HQtQVXODU GHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRSHUDOFjOFXOGHOD,QWHQVLWDW
GHSOXMDDPEODPHWRGRORJLD64570j[

2,251

283,28
2,586

,QWHQVLWDWPj[LPDPLWMDQD PPK

Cv

3,433

Estimació màxima precipitació diària anual corregit (mm/dia)

Pd (mm)

0,45

Estimació màxima precipitació diària anual (mm/dia)

70,00

Coeficient d'escorrentia
CÀLCULS EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN

25

10

T (anys)

50
100
500
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Cálculo por Manning de caudal y velocidad de gasto en tuberías a
pendiente y sección dado

Número de Froude, F

Ancho de lámina libre, T

Radio hidráulico

Perímetro mojado

Sección del tubo

Presión por velocidad de flujo, hv

Velocidad, v

Caudal, q

3.16

0.5984

0.2085

1.4472

0.3017

2.5211

7.0316

2.1214

m

m

m

m^2

mca

m/s

m^3/s

Resultados:

Estrene nuestra versión de esta calculadora en una hoja de cálculo ௐ Descargar hoja de cálculo ௐ Abrir la versión en Google Sheets ௐ Ver lista de
hojas de cálculo

m

Projecte Sanejament Papiol Baix
Torrent zona impulsió

,691

Inputs
Diámetro de la tubería, d0

vert./horiz.

0,01

Pendiente hidraulica (o quizás ? de la tubería), S0 0,04
fracción

Rugosidad según Manning, n

% llenado de la tubería (llena=100% o fracción 1) 0,75
Tensión tangencial (fuerza de tracción), tau 81.7686 N/m^2
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2.1.

Xarxa municipal

Xarxa municipal.






Existeix xarxa soterrada de transport i xarxa aèria de Telefónica per a la distribució del servei al
barri del Papiol de Baix:

2.2.4. XARXES DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS

No existeix xarxa d’Endesa al voral de la ctra. C-1413z on es situa l’àmbit de projecte i per tant no
es preveuen afectacions. Totes les escomeses dels habitatges són aèries.

Aèria amb cable nu recolzat en cadiretes subjectades a façana als trams de l’interior de la zona
residencial del Papiol de Baix.
Aèria trenada als trams per l’interior de parcelꞏles industrials (tallers Befor).

Xarxa d’electricitat de baixa tensió de diferents tipologies:

2.2.3. ENDESA.

No existeix xarxa de gas al barri. Existeix xarxa de gas en alta tipus B a la banda oest de la carretera
C-1413a que no es veu afectada pels treballs previstos al projecte.

2.2.2. GAS NATURAL.

La xarxa té connexions amb el passatge i el carrer del Papiol Baix. En aquestes derivacions
existeixen pericons per a diverses vàlvules de seccionament i ventoses.

a la cala realitzada. Al tram entre el passatge del Papiol Baix i el torrent de Les Argiles el diàmetre
és de 100mm. La xarxa transcorre en paralꞏlel a la carretera C-1413z sota la franja municipal.

façanes. El diàmetre entre el passatge del Papiol de Baix i Ca N’Amat és 25mm de PVC en base

Xarxa d’abastament d’aigua potable sota la franja municipal entre el voral de la ctra. C-1413z i les

2.2.1. AIGÜES DE BARCELONA.

XARXES DE SERVEIS DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES.

XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS.

1. INTRODUCCIÓ

Xarxa de sanejament

Xarxa municipal. Concessió AIGÜES DE BARCELONA

2.2.

L’annex pretén 3 objectius essencials per a les afeccions de serveis:
Conèixer l’estat actual dels serveis a l’àmbit i preveure les possibles afectacions.
Recopilar la informació de companyies per conèixer els serveis existents.
Recopilar els projectes / valoracions econòmiques de soterrament, reposició i/o afectació definits per
les companyies subministradores seguint els criteris d’actuació definits al projecte.

Enllumenat. La xarxa d’enllumenat alimenta els 4 punts de llum LED existents al carrer del Papiol
de Baix. Disposa de quadre d’enllumenat amb una potència contractada de 0,7kW situat a la
confluència del carrer amb el passatge del Papiol de Baix.





En el present projecte únicament es preveu la renovació de la xarxa d’abastament entre el
magatzem de Bicicletes Amat i el Passatge del Papiol Baix i l’ampliació de potència a Endesa per
al quadre d’enllumenat existent des dels 0,7kW actuals a 3,45kW. La resta d’afectacions a les
xarxes de serveis existents únicament es deurien a possibles desperfectes durant les obres.

2. SERVEIS EXISTENTS
Els serveis existents i les companyies operadores a l’àmbit són els següents:

Xarxa d’enllumenat públic

GAS NATURAL – NEDGIA

COMPANYIA

Xarxa d’abastament

ENDESA

SERVEI

Xarxa de gas

Telefónica

Ono (Vodafone)

Xarxa d’electricitat

Xarxes de telecomunicacions

A l’apèndix ‘1. Xarxes serveis existents’ es recull tota la informació facilitada per les companyies
de serveis.
A l’apèndix ‘2. Comunicacions i projectes’ es recullen totes les propostes de reposició amb
companyies.



Xarxa soterrada. Xarxa principal de transport situada sota el voral de la carretera C-1413z pel seu
marge est en paralꞏlel als futurs colꞏlectors que el projecte preveu. La xarxa presenta derivació a la
cruïlla de la carretera C-1413z amb el carrer que dona accés als tallers Befor. La xarxa derivada
creua les vies d’Adif i l’Autopista B-23.
Xarxa aèria. Xarxa aèria per distribució dels habitatges i parcelꞏles del barri. El cablejat és trenat i
grapat a façana als trams amb habitatges amb façana a la ctra. C-1413z. La xarxa és aèria amb
suports de fusta al límit de la franja municipal amb les parcelꞏles privades als trams sense
edificacions.
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AFECTACIONS

3. SERVEIS AFECTATS
3.1.



Pericons. Abastament (Aigües de Barcelona) i Telecomunicacions (Telefónica). Es preveu
el recrescut / rebaix dels pericons de les xarxes d’abastament i de telecomunicacions situades
a l’àmbit com a conseqüència dels possibles ajustos de rasant per la nova pavimentació prevista
al voral.

Les úniques afectacions a les xarxes de serveis són les derivades dels canvis de cotes degut a la
pavimentació del voral:











Xarxa soterrada. Paralꞏlelisme. Previ a l’obertura de noves rases de serveis cal
comprovar el traçat de la xarxa soterrada per minimitzar el risc d’afectacions.

RENOVACIÓ DE XARXA

Xarxa aèria a les proximitats dels trams on es preveu executar rases, cal garantir que la
maquinària no les malmetrà.

Aigües de Barcelona. Previ a l’obertura de noves rases de serveis cal comprovar el traçat de
la xarxa soterrada per minimitzar el risc d’afectacions.
Endesa. Previ a l’obertura de noves rases de serveis cal comprovar el traçat de les xarxes aèries
i possibles soterrades per minimitzar el risc d’afectacions.
Telecomunicacions.

No es preveuen afectacions però també cal tenir en compte el paralꞏlelisme i creuament de les
rases a executar al sanejament amb les següents xarxes:

3.2.
AIGÜES DE BARCELONA

Al tram entre els pous PA2 i PA7 degut a l’estretor de l’espai disponible, es contempla la renovació
de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb l’objectiu d’evitar afectacions durant les obres i per


definirà companyia en el moment de l’execució de les obres.
Accessoris i pericons. Reposició instalꞏlacions d’acord amb els criteris a establir per
companyia durant l’execució de les obres.

Canonada 90mm PEAD PE-100 16 atm. Les característiques i diàmetre de la canonada els

dota d’un major diàmetre al tram al ser actualment de 25mm:



La instalꞏlació de la nova canonada PEAD PE-100 16 atm anirà a càrrec de la companyia, al tractar-

ESCOMESA

se d’una millora al servei, mentre que l’obra civil està prevista al pressupost del projecte.

3.3.
ENDESA

El projecte preveu contractar a companyia l’ampliació de potència per al quadre d’enllumenat actual
de 2,75kW, des dels 0,7kW actuals fins als 3,45kW necessaris, per al funcionament de les bombes
projectades al punt d’impulsió.
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4. VALORACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST (PEC. IVA no inclòs)

€

1.070,91 €

ACTUACIÓ

TAULA VALORACIÓ ACTUACIONS ALS SERVEIS AFECTATS

Companyia

€

560,15 €

-

Total

-

Gestions

560,15 €

Treballs

1.070,91 €

Enrasat pericons
Retirada / desmuntatges

1.086,84 €

€

112,03 €

1.150,00 €

-

2.717,90 €

€

1.150,00 €

860,16 €

748,13 €

€

-

€

4.728,06 €

-

1.150,00 €

- €

-

- €

€

€

€

-

-

-

€

2.717,90 €

Aigües de Barcelona

1.086,84 €

Subtotal

Obra civil
Obra mecànica

Sense afectació

AIGÜES DE
BARCELONA

GAS NATURAL

-

112,03 €

Ampliació de potència
Enrasat pericons

ENDESA

TELEFÓNICA

3.578,06 €

860,16 €

748,13 €
Subtotal

Paralꞏlelisme

TOTAL

(*) Al cost d’Endesa no s’ha repercutit la reposició dels paviments de llosa o formigó al ja està inclosos al capítol de paviments. La
connexió del pou de bombes amb el quadre d’enllumenat ja està inclosa al capítol d’enllumenat.
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Cámara con aliviadero

Cámara de conexión

Cámara

Conexión con aliviadero

Conexión

Inicio de colector

Pozo de registro con aliviadero

Pozo de registro con conexión

Pozo de registro

Red de Saneamiento

Balsa de riego

Estación depuradora

Estación de bombeo de emisario

Emisario submarino

Vórtice con aliviadero

Vórtice

Arqueta de impulsión

Estación de bombeo con aliviadero

Estación de bombeo

Arenero con aliviadero

Arenero

Cámara de limpieza

Cámara sifón con aliviadero

Cámara seca de sifón

Cámara sifón

Estación de bombeo de fangos

Carrete de desmontage

Arqueta de giro de fangos

Arqueta de fangos

Tubería de fangos

Arqueta seccionadora

Arqueta de derivación

Arqueta con caudalímetro

Arqueta de ventosa

Arqueta de desagüe

Arqueta

Red de agua regenerada

Pozo de colector de pluviales
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02/06/2020
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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu tècnic és justificar i dimensionar els paviments superficials i les seves bases utilitzats al
projecte per ajustar el màxim possible el pressupost.
Els ferms i paviments han estat escollits en base a diferents criteris segons la funció que es
preveu que desenvolupi. Al projecte es preveuen 2 àmbits a pavimentar amb criteris diferenciats:




Vorals: Paviment de formigó per evitar la formació de bassals en episodis de pluges:
- Rigola: Rigola – cuneta que faciliti la conducció de l’aigua fins als punts baixos en episodis
de pluges lleus.
- Estacionament. Paviment de formigó per evitar els bassals.
Voreres: Renovació de les voreres i vorades actuals afectades per la nova xarxa de sanejament.
- Vorades: Vorada de formigó tipus T3.
- Voreres: Paviment de formigó com l’existent a l’entorn.

En qualsevol cas tots els paviments es preveuen de fabricació en sèrie per facilitar el
manteniment futur i facilitar-ne la reposició.

VORALS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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2. ACTUACIÓ I PAVIMENTS PROJECTATS
2.1.







Pavimentació franja municipal d’estacionament actualment amb paviment tou (sauló /
grava / tot-ú) per evitar l’entollament de l’aigua en dies de pluja.

Es renoven els trams ja executats amb formigó.

Rigola – cuneta transitable de formigó HM-30 i de 0,4m d’ample. L’objectiu de la cuneta és, en
episodis de pluges les lleus les aigües escolades a la ctra., al seu voral i a la zona
d’estacionament / vorera, recollir i conduir les aigües escolades fins a les captacions de les
obres de drenatge existent.
Paviment de formigó HF-35 de 20cm de gruix. Es colꞏlocarà nou paviment de formigó a les
següents zones:

Paviment de la franja municipal del voral est de la carretera C-1414z:





 Pavimentació franja 5m accés estacionament Masia de Can Colomé. Per millorar
l’accés a l’estacionament i evitar també l’entollament en dies de pluja.
Reposició paviment granular a l’estacionament de la Masia de Can Colomé. Es reposarà
l’actualment paviment granular de l’estacionament més enllà dels primers 5m formigonats
previstos per la seva millora.

Al tractar-se d’un vial en zona consolidada, i d’acord amb les previsions geològiques
geotècniques descrites, no s’estima necessari millorar l’esplanada. No obstant, durant les obres
s’haurà de comprovar la qualitat de l’esplanada i en cas necessari la Direcció Facultativa haurà
de decidir les mesures oportunes per millorar-la.

VORERA

El paviment anirà enrasat amb el paviment asfàltic de la carretera de la Generalitat C-1413z.

2.2.



Voreres. Paviment de formigó HF-35 de 20cm de gruix. Es colꞏlocarà nou paviment de formigó
a les voreres afectades per l’execució de les rases del nou sanejament. Les característiques
del paviment de formigó són les mateixes que per al voral.
Vorada de formigó tipus T3 28x17x100cm. Reposició de la vorada actual afectada i nova
vorada a la vorera existent a la Masia de Can Colomé.

Es preveu renovar voreres afectades per la nova xarxa amb colꞏlocació de vorada de formigó:
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4. DIMENSIONAMENT DELS PAVIMENTS
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3. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY

VORALS

4.1.2. PAVIMENT DE FORMIGÓ

Terreny existent

Rigola de formigó HM-30 40cm i canal 5cm

CAPA

-

20 cm

GRUIX

A la zona de Passatge / Plaça Les Palmes es troben situades lloses de formigó de 16x24cm i de
color especial:

4.1.1. RIGOLA - CUNETA DE FORMIGÓ

4.1.

A continuació es presenta el dimensionament de cadascun dels paviments utilitzats al projecte.

TRÀNSIT

Per a la determinació de la nova secció de ferm a es determinen les següents variables: Trànsit i
esplanada.

3.1.
En base a la publicació ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció’ de

ESPLANADA

Trànsit T41 (50> vehicles pesats ≥ 25). Calçada dels carrers locals del municipi.
Trànsit Voreres. Permetrà únicament eventual pas de vehicles d’emergències..

l’Incasòl i de la ‘Instrucción de carreteres. Secciones de firme. Norma 6.1 IC’ s’han definit les següents
tipologies de trànsit:



3.2.

D’acord amb la geologia prevista a l’estudi geotècnic, i per tractar-se d’un àmbit ja consolidat es
considera una esplanada tipus E-2 (Ev2 ≥ 120 MPa) que caldrà confirmar amb les primeres
cales a obra.

-

20 cm

GRUIX
Paviment de formigó HP > 35

VORERES

Terreny existent

CAPA

Degut al mal estat de l’actual paviment de formigó al voral, s’aprofita el projecte per renovar-lo
juntament amb les franges municipals del voral actualment amb paviment tou.

4.2.

4.2.1. VORADA FORMIGÓ T3 17X28

GRUIX

3 cm

28 cm

CAPA
Peça formigó T3 100x17

25 cm

Assentament: Morter de ciment
Base: Formigó HM-20

4.2.2. PAVIMENT DE FORMIGÓ

-

20 cm

GRUIX
Paviment de formigó HP > 35

CAPA

Les característiques del paviment de vorera seran les mateixes que per al voral.

Terreny existent
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5. INDICACIONS CONSTRUCTIVES
Com a pas previ a l’execució dels paviments, on s’executen nous o es reposen totalment, cal
realitzar una excavació en caixa i els seus confinaments d’una profunditat tal que permeti donar a
la secció de cada paviment els pendents transversals fixats en cada cas.
Els espais per voreres presentaran un pendent transversal al voltant entre el 1 i el 2% evacuant
les aigües cap la rigola – cuneta situada al límit entre l’asfalt de la ctra. C-1413z, que no s’afecta,
i el tram de voral municipal utilitzat com estacionament. El motiu d’aquest pendent és assegurar
l’evacuació de les aigües pluvials evitant que l’aigua quedi entollada, que entri a les portes dels
habitatges i acomplir amb els criteris d’accessibilitat que exigeix com a màxim un 2% de pendent
transversal per no dificultar la circulació de vianants.
La zona d’estacionament limitarà el pendent transversal entre el 1% i el 2% per conduir les
aigües pluvials cap a la rigola – cuneta garantint una circulació còmode per als vehicles que
estacionen i els vianants que puguin circular-hi.
Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripció del procés constructiu del paviment.
Preparada la caixa per a la pavimentació, es colꞏlocaran seguidament les rigoles – cunetes i les
vorades que realitzaran les tasques de confinament, i tots els elements interiors, com pot ser
enrasat de tapes de registre, etc. Aquests elements han de ser solidaris amb el terreny i van
fixats amb formigó.
Posteriorment es colꞏlocarà el paviment de formigó vorals i de les voreres.
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1. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA

En el present annex es presenta la justificació dels preus utilitzats per elaborar el pressupost de
les obres del projecte. En primer lloc es defineixen els preus elementals, com són la mà d'obra, la
maquinària i els materials, i en segon lloc els preus descompostos.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus de l’ITEC BEDEC.

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha contemplat els sobrecostos per obres
d’enginyeria d’import inferior als 402.000 € que estableix el banc ITEC BEDEC. També es
considera el sobrecost per ubicació a 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.

Per a les partides més específiques del projecte i que no es troben al banc de preus ITEC, s’ha


Banc Infraestructures obra civil

utilitzat el següent banc de preus com a 2ª opció:

Finalment, la especificitat d’alguns treballs ha fet necessari la creació de partides noves a partir
de la base ITEC BEDEC. Aquestes partides es poden detectar per la seva terminació en X.





Per raons d’ubicació de l’obra, i donat que aquesta es troba a la comarca del Vallès Occidental
serà d’aplicació un percentatge d’increment del .............................................................. 0,00 %

Per raons de pressupost total, inferior als 402.000 € (P.E.C. IVA inclòs) aplicant com a
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge del
...................................................................................................................................... 0,00 % (*)

El percentatge de despeses indirectes mínim, d’acord amb els criteris de l’Administració
contractant, que correspon a aquesta obra és del .......................................................... 5,00 %

En base als criteris enumerats el coeficient de costos indirectes serà:



(*) La base de preus ja incorpora el factor corrector per pressupostos de baix cost.

Així doncs, el coeficient de costos indirectes a aplicar a aquest projecte és .......... 5,00%

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 9. Justificació de preus
1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 320 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 321 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

2. PREUS ELEMENTALS

Document nº 1. Memòria i annexos
Annex 9. Justificació de preus
3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 322 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 323 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MÀ D'OBRA

1

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2

h

Oficial 1a

Cap de colla

Tècnic mig o superior

27,17 €

27,17 €

20,93 €

28,77 €

44,16 €

C1312340

C1311440

C1311430

C110U050

C110U025

C1105A00

C1101200

h

h

h

h

h

h

h

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

Retroexcavadora amb martell trencador

Compressor amb dos martells pneumàtics

108,36 €

91,94 €

96,14 €

67,06 €

69,96 €

16,98 €

Pàg.:

h

Oficial 1a

27,17 €

C1312350

PREU

A010T000

h

Oficial 1a paleta

26,21 €

Pàg.:

MAQUINÀRIA

A0112000

h

Oficial 1a ferrallista

26,21 €

161,84 €

DESCRIPCIÓ

A0120000

h

Oficial 1a electricista

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

UA

A0121000

h

Oficial 1a muntador

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

CODI

A0122000

h

C13124C0

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

PREU

A0124000

h

25,37 €

C1313330

h

DESCRIPCIÓ

A012H000

Oficial 1a d'obra pública

30,39 €

C131U016

UA

A012M000
h
Oficial 1a jardiner

22,49 €

CODI

A012N000
h

22,52 €

25,37 €

21,91 €

C1B0A000

C1709A00

C1705600

C150GU10

C1503U10

C1503500

C1503300

C1503000

C15019U0

C1501800

C133U080

C133A0K0

C133A0J0

C133A030

C131U020

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

Estenedora per a paviments de formigó

Formigonera de 165 l

Grua autopropulsada de 12 t

Camió grua de 5 t

Camió grua de 5 t

Camió grua de 3 t

Camió grua

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

Camió per a transport de 12 t

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

Compactador duplex manual de 700 kg

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

46,01 €

84,66 €

54,58 €

40,78 €

54,46 €

49,01 €

51,73 €

50,23 €

41,65 €

6,02 €

6,15 €

6,25 €

38,32 €

4,46 €

1,95 €

8,71 €

41,11 €

CR112500

h

118,90 €

55,23 €

79,26 €

128,34 €

A012P000
Ajudant electricista

26,97 €

Ajudant muntador

20,48 €

h

Ajudant jardiner

h
h
Ajudant

A013H000

h
Manobre

A013M000
A013P000

h
Manobre especialista

21,18 €

A013U001

Oficial 1a per a seguretat i salut

A0140000
h

21,18 €

h
Manobre per a seguretat i salut

A0150000

h

A01H2000
A01H4000

CR713300
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PREU
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4

B0710150

B06NN14C

B06NLA1C

B06B1300

B065760A

B064500B

B064300C

B064300B

B0532310

B0512401

B03D1000

B033R005

B0330020

B0310020

B0211U00

B0111000

CODI

t

t

m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

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

m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

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

kg

Grava de pedrera, per a drens

Sorra de pedrera per a morters

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

m3 Aigua

UA

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 25 mm

t

Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs

m3 Terra seleccionada

t

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

m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

t

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

m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

kg

Clau acer

0,72 €

1,48 €

32,84 €

35,89 €

10,12 €

12,61 €

19,39 €

19,41 €

Pàg.:

B0710250

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

PREU

B0A31000

kg

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

MATERIALS

B0B2A000

m

76,53 €

0,41 €

61,99 €

64,56 €

67,10 €

80,48 €

62,97 €

67,83 €

64,61 €

0,25 €

117,66 €

4,83 €

1,86 €

B0D21030

m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 3 usos

DESCRIPCIÓ

B0D61110
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

4,84 €

PREU

94,18 €

Pàg.:

MATERIALS

45,69 €

MATERIALS

Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122

DESCRIPCIÓ

u

UA

u

CODI

BBMZX120

PREU

UA

BD52E50X

DESCRIPCIÓ

CODI
m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,14 €

u

m

m

m

m

m

Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm
d'alçària pera a base pou circular, amb junt encadellat

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

32,42 €

76,99 €

71,48 €

88,55 €

19,06 €

12,23 €

3,50 €

552,31 €

Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera
metàl·lica, segons UNE 135123

m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,00 €

u

129,98 €

u

B0DZWA03

Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

BDD1U010

Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions
per a brocal de pou, amb junt encadellat

60,12 €

BDDZDDD0

BDDZ6DDX

BDDZ51A0

BDD2C50X

BDD2A50X

BDD153A0

BD7JS180

BD7JL180

BD7JJ180

BD7JC180

BDD1U090

m

Peça de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm
exterior, de 25cm d'alçada lliure i gruix 5cm per a recrescut
de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares

5,28 €

u

B0DZWC03

t

u

Embocadura prefabricada de formigó armat de base
trapezoidal 120/215x110cm i 119cm alçada, per a un tub de
formigó, PVC o politilè de 800mm de diàmetre nominal,
inclou aleta i solera de 12cm.
2,86 €

51,68 €

u

Cubeta amb solera de formigó prefabricat de 50x50cm
interior, 60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure per a base
de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares

184,80 €

BBMZT110

B0F1DHA1
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,01 €

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

107,01 €

BBMZW150

B2RA6680

t
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,86 €

m

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut

19,54 €

u

Bastiment circular i tapa - embornal circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

3,82 €

B2RA73G1

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

5,71 €

m

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina
retrorreflectant classe RA3 a dues cares

u

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

5,93 €

B2RA7LP0

t
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

u

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121

BBMZ2310

7,90 €
7,79 €

u

Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera
metàl·lica, segons UNE 135122

B2RA8770

t

B2RA9SB0

Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m

Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm
de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135123

5,34 €

BBC1MPP2

u

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de
seguretat flexibles

B965A6D0

BBC4C010

u

Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122

BBM2AA00

BBMZP010

u

31,30 €

BBMZS120
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u

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó
prefabricat, classe D400, per col·locar sobre pou tipus
Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a
l'encaix

Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos
manual de planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o
equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals
60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de perforació
60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies,
cadena per a elervació i tapa inferior practicable

Pàg.:

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat,
recolzada sobre anell / cubeta pou quadrat de pas lliure
500x500 mm i classe D400, amb dispositiu central per
obertura

16,33 €

PREU

u

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

390,98 €

BDDZT50X

BDK2PA20

BDK2PL11

BDK2PL20

980,00 €

m
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1.218,93 €

DESCRIPCIÓ

u
Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de
140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins
a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5t

209,31 €

UA

u

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, sense solera,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm de
diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació
de 7,5/10t

498,32 €

CODI

u

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar
sobre arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample de
paret de 14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a
obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures
tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen
orificis per incloure tapa d'accés amb el segellat de juntes,
inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar
alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat

34,71 €

BDDZID6X

BDGZU010

u

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 2,32x1,36x0,285m per
encaixar sobre arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb
ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada amb
segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen orificis per incloure tapa d'accés amb el segellat de
juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per
suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat

0,11 €

43,75 €

131,00 €

BDK21495

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDDZP40X

BDK2PA11

u

BDKZH9B0

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MATERIALS

8

m

u

m

m

u

u

Avisador acústic / lluminós per senyalització d'alarma.
Alimentació a 230V, preparat per ser utilitzat en quadres ECP

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 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

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

Contrapès per interruptor de nivell tipus ABS KS o equivalent

Interruptor de nivell per aigua residual amb format
'estàndard', amb contrapès per conmutar quan s'assoleix el
nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de
10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge

0,37 €

5,38 €

105,00 €

1,74 €

182,99 €

4,83 €

1,51 €

13,30 €

51,00 €

Pàg.:

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

599,00 €

PREU

u

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

94,16 €

DESCRIPCIÓ

BEVZA00X

u

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus
ABS ECPmini de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins
a 4kW 9A amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb
arrancada directe. Inclou controlador PC211, interruptor de
nivell tipus boia amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou
presa de corrent i placa de terra

UA

BFB18600

u

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

CODI

BGW1A000

u

BEV2A00X

BGWA1000

u

BHGAECPX

BGA1ECPX

BG22TH10

BG1A0740

BFB1C650

BHGWU001

1.080,00 €

BNN2P09X

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña
09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor modular de 2 pols
de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba
disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i
sistema de refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament
del motor i difusor en fundició gris GG 25, eix d'acer
inoxidable AISI 420, cargoleria en obert més anell triturador
d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris
GG 25. Inclou també junta mecànica carburo - silici i 10 m de
cable per bomba, tipus especial submergible. Inclou tots els
accessoris (suports, cablejat...) necessaris per la seva
correcta col·locació i funcionament, completament col·locada
i instal·lada.
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Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2
bombes, alçada 1,69m amb entrades de DN100, 150 i
200mm i sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840
de la casa Sulzer o similar, de material sintètic dissenyat com
estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb
sistema anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou
sistema de subjecció i suport per a bombes submergibles
sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i vàlvula de
tancament

8,91 €

7,18 €

Pàg.:

u

Bioactivador microbià

5,99 €

PREU

kg
Estabilitzant sintètic de base acrílica

1,00 €

2.310,00 €

kg
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

DESCRIPCIÓ

BR34J000

kg

4,77 €

UA

BR361100

kg
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

CODI

BR3A7000

Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N

BNZ2PSSX

BR3PAN00
kg

BR4U1K00
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

DESCRIPCIÓ

D0701821

Unitats

Rend.: 1,000

Preu €
21,91000 =
Subtotal...

Parcial
21,91000
21,91000

29,50320

1,000 /R x

1,86000 =

44,71080

Manobre especialista

1,36500

19,41000 =

h

1,95000 =

x

117,66000 =

0,700 /R x

x

Formigonera de 165 l

0,200
x

h

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Mà d'obra:
A0150000
Maquinària:
C1705600

Aigua
0,380

1,520

74,58600

0,37200

Sorra de pedrera per a morters

1,36500

m3
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

Subtotal...

t

Materials:
B0111000
t

1,00%

B0512401

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Pàg.:

10

PREU
98,08 €

Import

21,91000

1,36500

0,21910

74,58600

98,08010

98,08010

23,53200

29,69730

0,37200

Subtotal...
1,95000 =
Subtotal...

23,00550
1,41375
1,41375

153,60130

0,23006

153,60130

1,41375

23,00550

Import

178,25 €

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial
1,050 /R x

1,86000 =

Preu €

0,725 /R x

19,41000 =

Unitats
Manobre especialista

x

23,00550

h

Formigonera de 165 l

x

21,91000 =

h

0,200

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B0310020

D070A4D1

Mà d'obra:
A0150000
Maquinària:
C1705600
Materials:
1,530

m3
Aigua

t

Sorra de pedrera per a morters

B0111000

100,00000

B0310020

0,25000 =

117,66000 =
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs

x

t

x

kg

0,200

B0512401

400,000

B0532310

Subtotal...

178,25060

1,00%
COST DIRECTE

178,25060

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
UA

DESCRIPCIÓ

G222R102

PARTIDES D'OBRA
NÚM
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.: 87,000

Oficial 1a

Cap de colla
1,881 /R x

0,264 /R x
21,91000 =

27,17000 =

28,77000 =

1,29815

0,15262

0,28256

0,58743

0,08730

Parcial

h
1,122 /R x

67,06000 =

1,36803

Preu €

h

0,198 /R x

128,34000 =

1,73380

Unitats
A0112000
Manobre especialista

0,880 /R x

50,23000 =

118,90000 =

Mà d'obra:
A0121000
h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
1,001 /R x

0,96600

4,55260

0,95729

A0150000

h
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt

3,003 /R x

4,83000 =

Subtotal...

Subtotal...
C110U025
h
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

Maquinària:
C110U050
h

x

h

0,200

C131U016

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

0,96600

Pàg.:

12

PREU
6,80 €

Import

0,95729

4,55260

0,96600

0,32379

6,47589

Subtotal...

COST DIRECTE

17,24 €

6,79968

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 20,000

Import

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

CODI

G2131223

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

P- 1

h

Manobre especialista

Manobre

m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

A0140000

h

Mà d'obra:
A0150000

Pàg.:

13

PREU

0,82108

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,121 /R x

0,500 /R x

55,23000 =

16,98000 =

21,91000

8,49000

32,50000

6,68283

15,17283

0,48750

15,17283

32,50000

Import

50,57 €

17,24271

16,42163

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

10,59000

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,500 /R x

Unitats

21,91000 =

h

1,000 /R x

h

Subtotal...

C1313330

Maquinària:

1,50%

2,40802

79,26000 =

16,98000 =

9,64040

3,73560

18,11240

5,77805

0,27169

9,51365

18,11240

Import

29,29 €

50,56835

48,16033

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,220 /R x

9,51365

1,39489

27,89774

29,29262

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

8,47200

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

C1101200

G2143301

21,18000 =

Preu €

0,0729 /R x

P- 2

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

0,400 /R x

Unitats

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

h

h

A0140000

Mà d'obra:

21,91000 =

h

0,440 /R x
Maquinària:

Manobre especialista

C1101200

h

C1311430

A0150000
0,35963

m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en formació de
soleres de pericons, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, mesurat sobre perfil teòric

kg

C15019U0
Materials:
B0211U00

G22NX055

Parcial
28,77000 =

Preu €
0,250 /R x

Unitats
Cap de colla

1,09550

Subtotal...

h

21,91000 =

Mà d'obra:
A0112000

1,000 /R x

2,05550

1,45513

Manobre especialista

41,11000 =

1,45513

h

1,000 /R x

Subtotal...

A0150000

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

Maquinària:
h

12,61000

Subtotal...

C131U020

2,35650
12,61000
12,61000

1,50%
0,30100
Subtotal...
12,61000 =
Subtotal...

2,35650

6,02000 =

x

1,000 /R x

1,000

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 25 mm

h

m3

C133U080
Materials:
B033R005
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CODI
m

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

G2191305

PARTIDES D'OBRA
NÚM
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Unitats

Parcial
2,19100

0,84900

2,19100

1,32552
2,17452

Pàg.:

14

PREU
4,62 €
Import

2,19100

0,03287

2,17452

4,39839

1,50%

55,23000 =

16,98000 =

Subtotal...

21,91000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,050 /R x

0,100 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre especialista

h
0,024 /R x

h

C1101200
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Subtotal...

COST DIRECTE

4,61830

1,46028

8,41344

1,98828
3,44856

8,41344

Import

12,59 €

0,21992

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 1,000
Preu €
21,91000 =

16,98000 =

Subtotal...

55,23000 =
Subtotal...

0,12620

3,44856

0,59941

6,24910
10,51666

10,51666

Import

11,04 €

12,58761

11,98820
COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,96000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,061 /R x

Unitats

96,14000 =

0,52583

10,51666

Subtotal...

COST DIRECTE

0,065 /R x

4,26756

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

8,41344

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

h

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Unitats

0,086 /R x

0,384 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre especialista

h

h

C1101200

0,036 /R x

Retroexcavadora amb martell trencador

DESPESES AUXILIARS

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

h

G2194AL5

C1313330

Maquinària:

A0150000

Mà d'obra:

G2194AK1

C1313330

Maquinària:

A0150000

Mà d'obra:

P- 3

P- 4

P- 5

C1105A00

h

Maquinària:
C1311440

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

m

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

G21B1301

Oficial 1a

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2-4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t

A0121000

h

h

Manobre

m

h
Maquinària:
C1312350

G21D1101

Maquinària:
C1313330

G21DFG02

h

m

A0140000

Mà d'obra:

P- 6

P- 7

P- 8

Maquinària:
C1313330

Pàg.:

15

PREU

0,07121

2,43810

4,74730

Import

11,04249

2,43810

2,43810

4,74730

3,38880

1,35850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

7,62 €

108,36000 =

Subtotal...

21,18000 =

27,17000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,050 /R x

Unitats

0,160 /R x

0,0225 /R x

Subtotal...

1,50%

7,25661

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

7,61944

1,32552

Import

1,39 €

0,36283

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 1,000

Preu €

1,32552

1,32552

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

55,23000 =

Subtotal...

1,32552

0,024 /R x

COST DIRECTE

1,39180

6,02007

Import

6,32 €

0,06628

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Preu €

Rend.: 1,000

6,02007

6,02007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

55,23000 =

Subtotal...

0,30100

6,02007

0,109 /R x

COST DIRECTE

6,32107

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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m

UA
Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM
G21DHU02

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

55,23000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,217 /R x

Unitats

Subtotal...

Parcial
11,98491
11,98491

Pàg.:

16

PREU

Import

12,58 €

11,98491

11,98491
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

Ajudant electricista

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

4,000 /R x

4,000 /R x

22,49000 =

26,21000 =

89,96000

104,84000

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,14000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,021 /R x

Unitats

91,94000 =

Subtotal...

2,01894

Parcial

4,68894

6,70788

4,13730

Pàg.:

17

PREU

2,92200

194,80000

207,60810

9,88610

197,72200

7,04 €

Import

6,70788

4,13730

Import

4,34 €

7,04327

0,33539

6,70788

Parcial

COST DIRECTE

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

91,94000 =

Subtotal...

4,25718

10,65939

4,25718

Import

15,73 €

4,34417

0,20687

4,13730

Parcial

COST DIRECTE

55,23000 =

Subtotal...

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,201 /R x

0,193 /R x

4,25718

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,045 /R x

4,13730

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,051 /R x

194,80000

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

1,50%

A013H000

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Manobre

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

h

h

Subtotal...

CODI
A012H000

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

G2212192

h

COST DIRECTE

P- 13

C1311440

Maquinària:

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació
5,19 €

h

0,07305

4,87000

4,94305

G221C472

Maquinària:
C1312340

G2225432

Mà d'obra:
A0140000

C1313330

Maquinària:

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

C1312340

0,59925

2,24900

P- 14

P- 15

Import

12,58416

26,21000 =

2,62100

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

22,49000 =

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

0,100 /R x

h

m

0,100 /R x

Preu €

Oficial 1a electricista

Unitats

Ajudant electricista

4,87000

COST DIRECTE

73,05000

Import

77,85 €

5,19020

73,05000

33,73500

39,31500

0,24715

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 1,000

26,21000 =

Preu €
1,500 /R x

22,49000 =
Subtotal...

1,09575
74,14575

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

Import

207,61 €

3,70729

Preu €

Rend.: 1,000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

77,85304

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

1,500 /R x

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

h

Oficial 1a electricista

1,50%

h

u

A012H000

G21GU01X

h

Desmuntatge per a substitució / eliminació de conjunt
d'instal·lacions que formen qualsevol tipus de quadre
d'enllumenat, intensitat nominal fins a 630 a, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012H000

Ajudant electricista

Mà d'obra:
h

G21GU02X

Desmuntatge per a substitució / eliminació d'armari de
quadre d'enllumenat de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A013H000

u

A013H000

Mà d'obra:

G21F201X

C1313330

Maquinària:

P- 9

P- 10

P- 11

P- 12

Mà d'obra:
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DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Manobre

m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

h

h

Subtotal...

10,65939

Pàg.:

18

PREU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA
NÚM

0,350 /R x

21,91000 =

6,15000 =

55,23000 =

Manobre especialista

0,121 /R x

h

0,350 /R x

A0150000

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,06386

10,65939

Safata vibrant amb placa de 60 cm

1,50%

h

DESPESES AUXILIARS

h

Subtotal...

14,98043

C1313330

COST DIRECTE

C133A0K0

1,50%

7,66850

6,68283

7,66850

2,15250

8,83533

Pàg.:

19

PREU

7,66850

0,11503

8,83533

0,83094

8,71000 =

55,23000 =

6,68283

4,82020

1,91620

8,59903

0,07230

8,59903

4,82020

Import

14,17 €

17,44980

16,61886

Parcial

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Preu €

0,121 /R x

4,82020

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

Maquinària:

14,22 €
Import

Unitats

21,91000 =

0,220 /R x

0,220 /R x

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Manobre especialista

Compactador duplex manual de 700 kg

h

h

Subtotal...

h

Subtotal...

0,67458

DESPESES AUXILIARS

6,68283

3,94380

1,56780

8,25063

8,25063

3,94380

Import

12,87 €

14,16611

13,49153

Parcial

COST DIRECTE

21,91000 =

55,23000 =

Subtotal...

8,71000 =

Subtotal...

3,94380

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,121 /R x

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,180 /R x

0,180 /R x

h

Compactador duplex manual de 700 kg

Manobre especialista

C1313330

h

h

1,50%

C1313330

G228AB0F

Mà d'obra:
A0150000

C133A030

Maquinària:

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

C133A030

Maquinària:

A0150000

Mà d'obra:

G228A10F

0,74902

P- 19

15,72945

1,05900
1,05900

12,47093
0,01589

20,43 €

Import

9,85950

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

1,05900
12,47093
12,47093

6,68283

9,45033

17,45 €

Import

P- 20

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

55,23000 =

Subtotal...

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,050 /R x

Unitats

0,2258 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,67729

13,54582

2,76750

14,22311

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial
0,450 /R x

6,15000 =

55,23000 =

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

Preu €

0,121 /R x

Unitats
Manobre especialista

0,450 /R x

9,85950

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

9,85950

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

21,91000 =

h

9,45033

0,14789
0,97289

Rend.: 1,000

Preu €

20,43061

19,45772

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

Subtotal...

h

Maquinària:
C1313330

G2285B0F

1,50%

C133A0K0

A0150000

Mà d'obra:

G228510F

C1313330

Maquinària:

A0140000

Mà d'obra:

G2225521

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 16

P- 17

P- 18

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM
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CODI

G2312141

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

20

PREU

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

21

PREU

4,28995

0,05916

COST DIRECTE

1,50%

1,62360

Import

15,47200

C1501800

C13124C0

h

h

Camió per a transport de 12 t

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,0069 /R x

0,103 /R x

161,84000 =

Preu €

41,65000 =

Subtotal...

4,28995

5,40665

Import

5,40665

0,27033

5,40665

6,94770

Import

7,30 €

5,67698

COST DIRECTE

6,94770

5,83100

1,11670

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

161,84000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,0069 /R x

Unitats

41,65000 =

Subtotal...

5,34 €

Import

5,08130

0,25407

5,08130

5,08130

7,29509

0,34739

6,94770

Parcial

COST DIRECTE

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

41,65000 =

COST DIRECTE

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,122 /R x

5,08130

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,140 /R x

Parcial

5,68 €

12,25359

DESPESES AUXILIARS

1,48000 =

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

0,41000 =

G2R45067

4,50445

x

P- 24

0,21450

x

19,41 €

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,090

Camió per a transport de 12 t

1,11670

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,960

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Parcial

0,61268

Clau acer

G2R45069

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

h

Camió per a transport de 12 t

Maquinària:
C13124C0

h

h

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C1501800

G2R54267

Maquinària:
C1501800

Unitats

12,86627

8,69440

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

P- 26

Maquinària:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 1,000

27,17000 =

6,77760

kg

2,62924

Import

4,28995

P- 25

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

0,320 /R x
21,18000 =

Preu €

Oficial 1a
0,320 /R x

Unitats
h
Manobre

m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

A0121000
h

m

0,13320

15,47200

B0A31000

0,87244

Subtotal...

B0D21030

76,53000 =

2,62924

x

18,48804

0,38680
COST DIRECTE

10,12000

10,63 €
Import

0,92440

10,12000

19,41244

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,12000 =

Preu €

Rend.: 1,000

x

10,12000

10,12000

Subtotal...

COST DIRECTE

4,28995

4,50 €

0,50600

Subtotal...

41,65000 =

Preu €

Rend.: 1,000

10,62600

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
0,103 /R x

4,28995

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,000

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

0,0114

Terra seleccionada

Camió per a transport de 12 t

2,50%

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 3 usos

h

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10
km

m3

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

m3

G2R35067

B03D1000

Materials:

G2A11000

B0D61110

Materials:

A0140000

Mà d'obra:

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

P- 21

P- 22

P- 23

Maquinària:
C1501800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
UA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

G2R64267

DESCRIPCIÓ

P- 27

Pàg.:

22

5,33537

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,76 €

0,024 /R x

96,14000 =

2,30736

7,38866

Import

Rend.: 1,000

Parcial

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Preu €

h

5,08130

Unitats
C1311440
41,65000 =

7,38866

0,122 /R x

Import

3,00 €

Import

0,00 €

7,75809

0,36943

7,38866

Parcial

COST DIRECTE

Preu €

Rend.: 1,000

x

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
0,200

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

Camió per a transport de 12 t

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a
dipòsit

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

h

G2RA6680

Materials:
B2RA6680

G2RA73G1

t

C1501800

Maquinària:

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

P- 28

P- 29

Materials:

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

UA
t

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a
dipòsit

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

t

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

G2RA8770

B2RA7LP0

Materials:

G2RA7LP0

CODI
B2RA73G1

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 30

P- 31

Materials:
B2RA8770

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000

x

2,86000 =

2,86000

2,86000

Pàg.:

23

PREU

2,86000

2,86000

Subtotal...

COST DIRECTE

3,00300

2,86000

Import

3,00 €

0,14300

2,86000

2,86000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

2,86000 =

Preu €

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

Rend.: 1,000

1,000

Unitats

Subtotal...

0,14300

2,86000

Import

0,00 €

3,00300

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Preu €

Rend.: 1,000

x

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,035

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%
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DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a
dipòsit

Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

Manobre

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

m3

h

t

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

G3Z112N1

B064300B

Materials:

A0140000

Mà d'obra:

G31511H1

B2RA9SB0

Materials:

G2RA9SB0

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 32

P- 33

P- 34

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

5,71000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,500

Unitats

Subtotal...

2,85500

Parcial

2,85500

Pàg.:

24

PREU

3,00 €

Import

2,85500

0,14275

2,85500

65,90220

5,29500

Import

74,84 €

2,99775

COST DIRECTE

Parcial

65,90220

65,90220

5,29500

5,29500

DESPESES INDIRECTES 5,00%

64,61000 =

Subtotal...

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

x

0,250 /R x

1,020

Subtotal...

0,07943

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

Oficial 1a d'obra pública

m

m3

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

G965A6DD

B06NLA1C

Materials:

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 35

h

Manobre

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

A012N000

h

Mà d'obra:
A0140000

B06NN14C

m

t

m3

Materials:

B965A6D0

B0710250

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

0,105

x

1,50%

64,56000 =

Subtotal...

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

6,77880

5,21475

6,77880

Pàg.:

25

PREU

5,21475

0,07822

6,77880

0,60359

0,10509

0,25654

11,91729

17,10240

Import

30,74 €

12,67536

12,07177

11,01360

6,08880

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,37000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,240 /R x

Unitats

21,18000 =

61,99000 =

5,60700

0,520 /R x

x

5,34000 =

32,84000 =

6,20520

17,10240

x

Subtotal...

0,1001

x

11,91729

1,050

1,50%

0,0032

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,46381

3,17700

2,03775

Import
A012N000

h

h

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

0,075 /R x

0,025 /R x

21,18000 =

25,37000 =

Preu €

A0140000

1,58850

Import

10,82 €

30,74004

29,27623

1,50%

27,17000 =

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

m

DESPESES INDIRECTES 5,00%

G978PGN1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,18000 =

12,68 €

3,56383

0,075 /R x

0,63425

74,84046

P- 36

Rigola en forma de cuneta de formigó HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a
30 cm d'alçària, acabat remolinat

Parcial

71,27662

0,150 /R x

Unitats

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Oficial 1a

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

Manobre

Preu €
h

Unitats

h

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

A0121000

Mà d'obra:
A0140000
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CODI
Materials:
B06B1300

G9GAAK43

m3

DESCRIPCIÓ

Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

0,120
x

Subtotal...

1,50%

67,10000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

2,22275
8,05200
8,05200

Pàg.:

26

PREU
2,22275

8,05200
0,03334
0,51540

10,30809

Import

81,32 €

10,82350

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

BBMZP010

BBMZ2310

BBM2AA00

BBC4C010

u

u

u

m

u

UA
h

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina
retrorreflectant classe RA3 a dues cares
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121
Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm
de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135123
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de
seguretat flexibles
Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122
Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera
metàl·lica, segons UNE 135123

DESCRIPCIÓ
Màquina per a clavar muntants metàl·lics

CODI
C1B0A000

BBMZS120

u

Materials:

BBMZT110

46,01000 =

3,35873

1,000

0,125

x

x

x

x

4,84000 =

7,79000 =

7,90000 =

31,30000 =

19,54000 =

3,01000 =

2,42000

3,89500

3,95000

15,65000

19,54000

0,37625

5,31929

0,500

x

Subtotal...

0,500

x

0,073 /R x

0,500

45,83125

Pàg.:

27

PREU

5,31929

2,92119

58,42371

0,10749

45,83125

COST DIRECTE

1,50%

0,500

Subtotal...

1,01480

DESPESES AUXILIARS
25,37000 =

Preu €

0,040 /R x

Unitats
Oficial 1a d'obra pública

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments
HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

h

Rend.: 1,000

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Manobre especialista

Oficial 1a

0,340 /R x

0,340 /R x

1,340 /R x

1,340 /R x

54,46000 =

55,23000 =

21,91000 =

27,17000 =

18,51640

18,77820

29,35940

36,40780

Preu €

h

Camió grua de 5 t

Unitats
A0121000

h

BBC4C010

u

m

u

46,01000 =

30,82670

3,000

3,000

4,000

2,000

x

x

x

x

x

7,79000 =

7,90000 =

31,30000 =

19,54000 =

3,01000 =

7,79000

23,70000

93,90000

78,16000

6,02000

68,12130

1,000

Subtotal...

65,76720

A0150000

h

0,670 /R x

BBM2AA00

Subtotal...
C1313330

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

Maquinària:
C1503500

h

BBMZ2310

u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina
retrorreflectant classe RA3 a dues cares
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121
Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm
de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135123
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de
seguretat flexibles
Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122

C1B0A000

BBMZP010

u

Materials:

BBMZS120

68,12130

65,76720

Import

513,61 €

61,34489

A012N000

0,05335

70,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%
3,55640

2,54160

70,45500

70,45500

3,38640

3,38640

3,55640

21,18000 =
Subtotal...

0,120 /R x

u

Manobre

GB2Z3481

h

P- 39

A0140000
Maquinària:

84,66000 =
Subtotal...
67,10000 =

1,50%

3,38640

0,040 /R x

Parcial

Estenedora per a paviments de formigó

Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil
longitudinal de secció doble ona, suports tubulars col·locats
clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i
elements de fixació, col·locat

h

C1709A00
Materials:

x

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,87256

77,45115

7,16568

Import

61,34 €

81,32370

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

3,96682

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

3,19886

1,96056

7,16568

Mà d'obra:

Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B1300

GB2A5181

27,17000 =

m

m3

Mà d'obra:

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

P- 37

P- 38

21,91000 =

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de
severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m
segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats
clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

0,146 /R x

Preu €

0,146 /R x

Unitats
Oficial 1a

Mà d'obra:
Manobre especialista

54,46000 =

Subtotal...

h

0,036 /R x

h

Camió grua de 5 t

A0121000

h

A0150000

C1503500

Maquinària:
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CODI
BBMZT110
u

UA
u

DESCRIPCIÓ
Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera
metàl·lica, segons UNE 135123
Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera
metàl·lica, segons UNE 135122
Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple,
segons UNE 135122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BBMZW150

u

u

GD5GE50X

BBMZX120

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 40

1,000

1,000

x

x

x

45,69000 =

94,18000 =

4,84000 =

45,69000

94,18000

4,84000

354,28000

Pàg.:

28

PREU

489,15501

0,98651

354,28000

24,45775

1,50%

1,000
Subtotal...

COST DIRECTE

513,61276

DESPESES AUXILIARS
DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,91600

35,98200

Import

642,23 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

12,28800

15,22200
20,48000 =

Subministre i col·locació d'embocadura prefabricada de
formigó armat, per a un tub de formigó, PVC o politilè de
800mm de diàmetre nominal, inclou aleta i solera de 12cm.
Totalment col·locada, inclosa la base d'assentament de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, condicionament de
la mota o talús de desmunt o terraplè, a punt per entrar en
servei.

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

8,47200

25,37000 =

Preu €

h
Ajudant

21,18000 =

0,600 /R x

Unitats
A012N000
h

0,400 /R x

Mà d'obra:
A013U001
Manobre

35,98200

h

10,91600
10,91600
11,90116

552,31000

0,53973

564,21116

611,64889

564,21116

COST DIRECTE

30,58244

1,50%

552,31000 =

64,61000 =

Subtotal...

54,58000 =

Subtotal...

A0140000
Maquinària:

x

x

0,200 /R x

1,000

0,1842

Grua autopropulsada de 12 t

u

m3

h

C150GU10
Materials:
B064300B

BD52E50X

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Embocadura prefabricada de formigó armat de base
trapezoidal 120/215x110cm i 119cm alçada, per a un tub de
formigó, PVC o politilè de 800mm de diàmetre nominal,
inclou aleta i solera de 12cm.

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

642,23133

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

CODI

DESCRIPCIÓ

Oficial 1a muntador

m

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GD7JC186

PARTIDES D'OBRA
NÚM

h

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

A012M000

Ajudant muntador

3,50000 =

Subtotal...

22,52000 =

26,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,130 /R x

Unitats

x

0,130 /R x

1,020

Subtotal...

3,40730

Parcial

2,92760

3,57000

6,33490

3,57000

Pàg.:

29

PREU

10,50 €

Import

6,33490

0,09502

3,57000

0,50000

1,50%

0,13888

12,47460

9,25870

Import

22,97 €

10,49992

9,99992

DESPESES AUXILIARS

12,47460

12,47460

9,25870

4,27880

4,97990

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

26,21000 =

m

m

h

BD7JC180

Materials:

GD7JJ186

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

A013M000

Mà d'obra:

P- 41

P- 42

0,190 /R x

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Oficial 1a muntador

Preu €
h

Unitats
A012M000

Mà d'obra:

22,52000 =

12,23000 =

Subtotal...

0,190 /R x

x

Ajudant muntador

1,020

h

m

A013M000
Materials:
BD7JJ180

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

Subtotal...

1,09361

1,50%

21,87218

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

22,96579

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI

DESCRIPCIÓ

h
Oficial 1a muntador

m

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GD7JL186

PARTIDES D'OBRA
NÚM

h

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

A012M000

Rend.: 1,000

Preu €
26,21000 =

Unitats
0,250 /R x

19,06000 =

Subtotal...

22,52000 =

x

0,250 /R x

1,020

Subtotal...
1,50%

6,55250

Parcial

5,63000
12,18250
19,44120

19,44120

Pàg.:

30

PREU
33,40 €

Import

12,18250

19,44120
0,18274
31,80644

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

1,59032

12,61120
27,28880
90,32100

90,32100

Parcial

Import

35,09 €

123,92009

5,90096

118,01913

0,40933

90,32100

27,28880

Import

123,92 €

33,39676

Preu €

Rend.: 1,000

14,67760

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

26,21000 =

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

0,560 /R x

22,52000 =

Preu €

Oficial 1a muntador

0,560 /R x

Unitats
h
Ajudant muntador

Subtotal...
1,50%

88,55000 =

Subtotal...

h

1,020

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

x

m

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

u

m

m

A013M000
Materials:
BD7JL180

GD7JS186

A012M000

Mà d'obra:
A013M000
Materials:
BD7JS180

GDB27429

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

Ajudant muntador

Mà d'obra:

P- 43

P- 44

P- 45

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

Oficial 1a d'obra pública

DESCRIPCIÓ

0,234 /R x

25,37000 =

5,93658

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

CODI
Mà d'obra:

h
A012N000

22,36355

22,36355

10,89270

4,95612

67,83000 =

Subtotal...

21,18000 =

x

Subtotal...

Pàg.:

31

PREU

10,89270

0,16339

22,36355

1,67098

38,50524

84,62790

195,00447

195,00447

1,26942

195,00447

84,62790

Import

294,95 €

35,09062

33,41964

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

25,37000 =

Preu €

21,18000 =

Subtotal...

46,12266

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

0,3297

0,234 /R x

u

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

Manobre

h
Materials:
B064300C

GDB278MR

Oficial 1a d'obra pública

1,818 /R x

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm
de gruix mínim i de planta 2,00x1,00 m per a tub de diàmetre
40 cm

h

Manobre

1,818 /R x

A012N000

h

Unitats

A0140000

1,50%

67,83000 =

Subtotal...

14,04509

8,47200

18,62000

12,41520

12,41520

12,41520

18,62000

Import

129,33 €

294,94688

280,90179

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

25,37000 =

Preu €

21,18000 =

Subtotal...

51,73000 =

Subtotal...

10,14800

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

x

2,8749

Materials:

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064300C

GDD15095

m

m3

Mà d'obra:

m3

A0140000

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 46

P- 47

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

0,400 /R x

h

Manobre

Unitats
A012N000

h

0,240 /R x

Mà d'obra:
A0140000

Camió grua

Maquinària:
h
C1503000
Materials:
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Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

u

UA
m

DESCRIPCIÓ
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BDDZ51A0

CODI
BDD153A0

u

m3

GDD1U011

D070A4D1

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 48

x

x

5,28000 =

71,48000 =
15,84000

75,05400

3,000

1,050

91,85655

0,96255

x

1,50%

178,25061 =

0,0054

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

8,37210

Parcial
25,37000 =

Preu €
0,330 /R x

Unitats
Oficial 1a d'obra pública

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons

h

6,98940

Mà d'obra:
A012N000

21,18000 =

5,17300

15,36150

0,330 /R x

Subtotal...
51,73000 =

67,83000 =

76,99000

6,44385

5,17300
x

15,84000

Subtotal...
0,095

5,28000 =

76,99000 =

99,80860

0,53475

x

1,50%

178,25061 =

x
x

3,000
0,003

1,000

0,100 /R x

Manobre

m3

Camió grua

h

u

h

A0140000
Maquinària:
C1503000

B064300C

u

Materials:

BDDZ51A0
m3

BDD1U010

D070A4D1

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm
d'alçària pera a base pou circular, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.:

32

PREU

91,85655
0,27930
123,17105
6,15855
129,32960

126,60 €

Import

15,36150

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

GDD1U090

CODI

u

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

P- 49

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 80X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús
segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

25,37000 =

Preu €

Rend.: 1,000

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

h

Unitats
A012N000

Mà d'obra:

21,18000 =

Subtotal...

12,68500

Parcial

10,59000

23,27500

32,42000

0,500 /R x

5,17300

32,42000 =

0,89125

10,56000

5,17300

5,28000 =

Manobre

51,73000 =

x

178,25061 =

Subtotal...

1,000

x

h

Aigua

43,87125

x

A0140000
Maquinària:

m3

Pàg.:

33

PREU

76,30 €

Import

23,27500

5,17300

0,34913

43,87125

3,63342

0,006

x

x

x

98,08010 =

0,14000 =

117,66000 =

1,86000 =

13,55467

18,49120

1,76490

33,82193

200,35120

Import

249,04 €

76,30179

72,66838

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,015

x

33,82193

0,1382

Subtotal...

132,080

0,01116

200,35120

91,15872

109,19248

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

2,000

0,100 /R x

u

t

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

0,005

Camió grua

u

Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions
per a brocal de pou, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

h
C1503000

BDD1U090

m3

Materials:

BDDZ51A0

m

D070A4D1

GDD24228

B0111000

u

5,17300

Paret per a pou quadrat de 75x75 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:4

25,37000 =

B0512401

m3

P- 50

4,304 /R x

21,18000 =

Preu €
Oficial 1a d'obra pública

4,304 /R x

Unitats
h

Manobre

Mà d'obra:
A012N000

h

B0F1DHA1

Subtotal...

A0140000

99,80860

D0701821

Materials:

0,23042
6,02868

120,57352

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
126,60220
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DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

Pàg.:

34

PREU

237,17840

3,00527
11,85892

1,50%

COST DIRECTE
249,03732

DESPESES AUXILIARS
DESPESES INDIRECTES 5,00%

25,37000 =

8,47200

10,14800

129,98000 =

15,84000

136,47900

13,96500

Import

103,91 €

186,19784

8,86656

177,33128

0,27930

152,85375

5,57823

18,62000

Import

186,20 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

21,18000 =

m

Parcial

0,400 /R x

Preu €

0,400 /R x

Unitats
Oficial 1a d'obra pública

Paret de formigó prefabricat per a recrescut de pou quadrat
prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior, de 25cm
d'alçada lliure i gruix 5cm, amb junt encadellat, per connexió
de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

Manobre

5,57823

18,62000

h

Subtotal...
55,23000 =

x

5,28000 =

5,57823

1,050

x

0,53475

Subtotal...

3,000

178,25061 =

13,96500

6,35400

7,61100

Parcial

152,85375

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

Rend.: 1,000

25,37000 =

Preu €
0,300 /R x

21,18000 =
Subtotal...

0,300 /R x

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

0,003

0,101 /R x

h

m

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A012N000

Maquinària:
C1313330

BDD2A50X

u

Materials:

BDDZ51A0

Peça de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm
exterior, de 25cm d'alçada lliure i gruix 5cm per a recrescut
de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Oficial 1a d'obra pública

u

m3

GDD2C50X

D070A4D1

h

A0140000

Mà d'obra:

GDD2A50X

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 51

P- 52

h

Manobre

Pericó /Cubeta amb solera de fons de formigó prefabricat de
50x50cm interior, 60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure
per a base de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió
de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares, sobre el
qual es col·locaran anells / peces de formigó prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15cm de
gruix, inclosa col·locació de graons

A012N000

h

Mà d'obra:
A0140000

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
Maquinària:

h

UA

Camió grua

DESCRIPCIÓ

BDD2C50X

B064300C

m3

u

u

m3

Materials:

BDDZ51A0

51,73000 =

5,17300

x

5,28000 =

60,12000 =

0,26738

15,84000

60,12000

0,100 /R x

x

178,25061 =

3,39150

5,17300

0,050

x

67,83000 =

Subtotal...

1,000

x

79,61888

3,000

1,50%

0,0015

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Pàg.:

35

PREU

5,17300

0,20948

79,61888

4,94832

x

184,80000 =

32,84000 =

8,68380

1,17239

19,08550

184,80000

185,97239

0,28628

185,97239

19,08550

Import

215,61 €

103,91467

98,96636

x

10,40170

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

25,37000 =

u

D070A4D1

GDDZ6D4X

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
Cubeta amb solera de formigó prefabricat de 50x50cm
interior, 60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure per a base
de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

C1503000

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 53

0,410 /R x

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

Oficial 1a d'obra pública

Preu €
h

21,18000 =

Unitats
A012N000

0,410 /R x

Mà d'obra:
Manobre

1,000

1,50%

0,0357

Subtotal...

h

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment circular i tapa - embornal circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

A0140000

B0710250

u

Materials:

BDDZ6DDX

Subtotal...

10,26721

205,34417

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

215,61138

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

CODI
u

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GDDZDDD4

PARTIDES D'OBRA
NÚM
Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000

9,36153

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

25,37000 =

Preu €

h
0,410 /R x

1,17239

0,369 /R x

Unitats
A012N000
Manobre

32,84000 =

107,01000

B0710250

Oficial 1a d'obra pública

Cap de colla

Subtotal...

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

18,04533

108,18239

25,37000

4,31550

Parcial

25,37000 =

28,77000 =

Preu €

1,000 /R x

0,150 /R x

10,89200

50,86550

21,18000
Subtotal...
54,46000 =

32,84000 =

1,17239

10,89200
x

980,00000

Subtotal...
0,0357

980,00000 =

981,17239

x

Subtotal...

1,000

0,200 /R x

1,000 /R x

21,18000 =

Unitats

8,68380

h

x

107,01000 =

h

21,18000 =

A0140000

0,0357
x

u

GDDZID6X

BDDZDDD0

Materials:
t
1,000

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

Mà d'obra:

P- 54

P- 55

h

Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos
manual de planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o
equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals
60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de perforació
60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies,
cadena per a elervació i tapa inferior practicable, col·locat a
ubicació definitiva

A012N000

A0112000

Mà d'obra:

Manobre

Camió grua de 5 t

h

t

h

A0140000

C1503500

Maquinària:

B0710250
u

Materials:

BDDZID6X

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos
manual de planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o
equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals
60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de perforació
60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies,
cadena per a elervació i tapa inferior practicable

Pàg.:

36

PREU
132,82 €
Import

18,04533

108,18239
0,27068
126,49840
6,32492
132,82332

1.095,88 €

Import

50,86550

10,89200

981,17239

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

u

h

Oficial 1a d'obra pública

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó
prefabricat, classe D400, per col·locar sobre pou tipus
Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a
l'encaix, col·locat amb morter

A012N000

Manobre

u

t

Materials:

BDDZP40X

B0710250

GDDZT50X

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó
prefabricat, classe D400, per col·locar sobre pou tipus
Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a
l'encaix

h

u

A0140000

Mà d'obra:

GDDZP40X

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 56

P- 57

h

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat,
recolzada sobre anell / cubeta pou quadrat de pas lliure
500x500 mm i classe D400, amb dispositiu central per
obertura, col·locat amb morter

A012N000

h

Mà d'obra:
A0140000

B0710250

u

t

Materials:

BDDZT50X

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat,
recolzada sobre anell / cubeta pou quadrat de pas lliure
500x500 mm i classe D400, amb dispositiu central per
obertura

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

1,50%

32,84000 =

8,68380

1,17239

18,04533

131,00000

132,17239

Pàg.:

37

PREU

0,76298

52,18464

1.043,69287

7,52442

150,48840

0,27068

132,17239

18,04533

Import

1.095,87752

DESPESES INDIRECTES 5,00%

131,00000 =

9,36153

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

158,01 €

25,37000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,369 /R x

Unitats

21,18000 =

x

0,410 /R x

x

Subtotal...

1,000

1,50%

0,0357

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

32,84000 =

8,68380

1,17239

19,08550

43,75000

44,92239

44,92239

19,08550

Import

158,01282

DESPESES INDIRECTES 5,00%

43,75000 =

10,40170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

67,51 €

25,37000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,410 /R x

Unitats

21,18000 =

x

0,410 /R x

x

Subtotal...

1,000

0,0357

Subtotal...

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 345 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
1,50%

Pàg.:

38

PREU
0,28628
3,21471

64,29417

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

27,17000 =

1,81853

0,21180

0,27170

0,51875
0,51875
1,82700

1,82700

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

CODI

DESCRIPCIÓ

Oficial 1a d'obra pública

u

UA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

GDK262B7

PARTIDES D'OBRA

P- 60

h

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

1,50%

16,33000 =

62,97000 =

Subtotal...

51,73000 =

Subtotal...

21,18000 =

25,37000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,500 /R x

Unitats

0,0567

x

Subtotal...

12,68500

Parcial

21,18000

33,86500

10,34600

3,57040

10,34600

16,33000

19,90040

Pàg.:

39

PREU

0,35782

67,85 €

Import

33,86500

10,34600

0,50798

19,90040

3,23097

0,0972

x

x

25,37000 =

21,18000 =

Subtotal...

51,73000 =

19,39000 =

Subtotal...

16,33000 =

Subtotal...

21,18000

33,86500

10,34600

1,88471

10,34600

16,33000

18,21471

18,21471

10,34600

33,86500

Import

66,08 €

67,85034

64,61937

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Grava de pedrera, per a drens

1,000

Preu €

Rend.: 1,000

t

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

12,68500

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000 /R x

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

0,200 /R x

4,92 €

Maquinària:
C1503000

m3

Materials:
B064500B

u

u

Oficial 1a d'obra pública

1,000 /R x

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 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

h

Manobre

B0330020

u

0,500 /R x

A012N000

h

0,200 /R x

Unitats

A0140000

Camió grua

BDK21495

Materials:

C1503000

Maquinària:
h

Mà d'obra:

GDK262B8

BDK21495

Camió grua

Manobre

0,36 €
Import

0,22520

0,11220

h

h

0,03453

1,82700

0,51875

2,30203

A0140000

P- 61

Import

67,50888

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

21,18000 =

m
Parcial

0,010 /R x
21,91000 =

Preu €

Oficial 1a
0,010 /R x

Unitats
h
0,083 /R x

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades

A0121000
Manobre

6,25000 =
Subtotal...
1,74000 =

1,50%

2,30203

Manobre especialista

x

Subtotal...

0,22520
0,11220
0,11220

4,91643

0,23412

4,68231
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

0,11000 =

Subtotal...

22,52000 =

Preu €

Rend.: 1,000

x

0,010 /R x

Unitats

1,020

0,22520

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

1,050

Subtotal...

h

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 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

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Ajudant muntador

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

0,083 /R x

h

m

m

h

m

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

A0140000

Maquinària:
C133A0J0
Materials:
BG22TH10

GDGZU010

h

A0150000

Mà d'obra:

GDG51311

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 58

P- 59

A013M000

Mà d'obra:

Materials:
BDGZU010

0,00338
0,01704

0,34078

1,50%
COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

u

DESPESES AUXILIARS

1,50%

Pàg.:

40

PREU
0,50798
3,14668

62,93368

21,18000 =

25,37000 =

6,67170

7,99155

x

35,89000 =

0,11485
34,71000

34,82485

34,82485

14,66325

Import

52,19 €

66,08037

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

0,315 /R x

Preu €

0,315 /R x

Unitats
Oficial 1a d'obra pública

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Manobre

0,0032

34,71000 =

14,66325

h

t
x

Subtotal...

0,21995
2,48540

DESPESES AUXILIARS

49,70805

54,34000

50,97500

96,70000

Import

596,36 €

52,19345

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

1,000

Subtotal...

h

B0710150
u

Materials:

BDKZH9B0

GDQ9PA11

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

A012N000

u

A0140000

Mà d'obra:

GDKZH9B4

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 62

P- 63

Parcial
27,17000 =

Preu €
2,000 /R x

Unitats
Oficial 1a

Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de
140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins
a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja
de 10cm d'espessor, càrrega i transport del pericó així com
posada en obra, tot segons plànols

h

Mà d'obra:
A0121000

42,36000

50,97500

50,97500

96,70000

21,18000 =

Subtotal...

40,78000 =

Subtotal...

2,000 /R x

1,250 /R x

Manobre

Camió grua de 5 t

h

h

A0140000

C1503U10

Maquinària:

Materials:

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

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
Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en formació de
soleres de pericons, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, mesurat sobre perfil teòric

DESCRIPCIÓ
Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de
140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins
a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5t

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

UA
u

G222R102

u

m3

GDQ9PA20

G22NX055

Partides d'obra:

CODI
BDK2PA11

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 64

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de
200mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins
a 1.000mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja
de 10cm d'espessor, càrrega i transport del pericó així com
posada en obra, tot segons plànols

x

x

2,994

x

1,000

0,604

390,98000 =

6,47589 =

Subtotal...

16,42163 =

Subtotal...

390,98000

19,38881

390,98000

9,91866

29,30747

Pàg.:

41

PREU

390,98000

29,30747

28,39812

567,96247

1.218,93000

50,97500

96,70000

Import

1.511,19 €

596,36059

COST DIRECTE

1.218,93000

1.218,93000

50,97500

50,97500

96,70000

42,36000

54,34000

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

1.218,93000 =

Subtotal...

40,78000 =

Subtotal...

21,18000 =

27,17000 =

Preu €

Rend.: 1,000

Oficial 1a

2,000 /R x

2,000 /R x

h

Manobre

Unitats
A0121000

h

1,250 /R x

Mà d'obra:
A0140000

Camió grua de 5 t

C1503U10

Maquinària:
h

1,000

Materials:
BDK2PA20

x

u

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m,
resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, sense solera,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm de
diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació
de 7,5/10t
Partides d'obra:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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UA
m3

m3

u

DESCRIPCIÓ
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
Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en formació de
soleres de pericons, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, mesurat sobre perfil teòric

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GDQ9PL11

G22NX055

CODI
G222R102

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 65

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar
sobre l'arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample
de paret de 14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a
obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures
tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen
orificis per incloure tapa d'accés amb el segellat de juntes,
inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar
alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat, col·locat
sobre pericó prefabricat de dimensions 1,0x1,0m, càrrega i
transport de la llosa així com posada en obra, tot segons
plànols

8,1712

1,200

x

x

6,47589 =

16,42163 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

52,91579

19,70596

72,62175

42,36000
96,70000
50,97500
50,97500
209,31000

Pàg.:

42

PREU

72,62175

71,96134

1.439,22675

50,97500

96,70000

Import

1.511,18809

27,17000 =
21,18000 =
Subtotal...
40,78000 =

209,31000 =

Subtotal...

54,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

374,83 €

x

Preu €

Rend.: 1,000

Oficial 1a

2,000 /R x

1,000

2,000 /R x

h
Manobre

Unitats
A0121000
h

Mà d'obra:
A0140000

1,250 /R x

Maquinària:
Camió grua de 5 t

u

h

C1503U10
Materials:
BDK2PL11

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar
sobre arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample de
paret de 14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra,
resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per
incloure tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4
ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar alçades de
terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat

209,31000

17,84925

356,98500

209,31000

COST DIRECTE

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

u

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

GDQ9PL20

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,000 /R x

27,17000 =

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 2,32x1,36x0,285m per
encaixar sobre l'arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb
ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada amb
segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen orificis per incloure tapa d'accés amb el segellat de
juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per
suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat,
col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 2,0x1,0m,
càrrega i transport de la llosa així com posada en obra, tot
segons plànols

Oficial 1a

21,18000 =

Preu €
h

2,000 /R x

Unitats
A0121000

Manobre

498,32000 =

Subtotal...

40,78000 =

Subtotal...

h

x

A0140000
Maquinària:

1,000

54,34000

Parcial

42,36000

96,70000

50,97500

50,97500

498,32000

498,32000

Pàg.:

43

PREU

374,83425

678,29 €

Import

96,70000

50,97500

498,32000

32,29975

645,99500

Subtotal...

COST DIRECTE

27,17000 =

20,93000 =

54,34000

41,86000

150,54000

150,54000

Import

206,10 €

678,29475

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,000 /R x

2,000 /R x

u

1,250 /R x

C1503U10
Materials:
BDK2PL20

GDZH001X

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de
formigó armat, de dimensions 2,32x1,36x0,285m per
encaixar sobre arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb
ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada amb
segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen orificis per incloure tapa d'accés amb el segellat de
juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per
suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat

Camió grua de 5 t

u

h

Mà d'obra:

P- 66

P- 67

Oficial 1a

Parcial

Oficial 1a paleta

Preu €
h

Unitats

h

Connexió d'escomeses / col·lectors a pous de registre /
col·lectors existents, inclou tots els treballs manuals i
materials que puguin ser necessari per a la seva connexió de
característiques especials, tot inclòs

A0122000

A0120000

Mà d'obra:

Subtotal...

54,34000
Oficial 1a ferrallista

27,17000 =

h

2,000 /R x

A0124000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B065760A

CODI
Materials:
m3

UA
Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

DESCRIPCIÓ
0,300

x

x

0,72000 =

80,48000 =
21,60000

24,14400

45,74400

30,000
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

4,95440

5,76620

m

kg

GFB18655

26,21000 =

Parcial

22,52000 =

Preu €

0,220 /R x

Unitats

0,220 /R x

Mà d'obra:
Oficial 1a muntador

1,54020

1,54020

10,72060

Ajudant muntador

1,50%

1,51000 =

Subtotal...

h

x

h

1,020

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Pàg.:

44

PREU

45,74400

196,28400
9,81420
206,09820

13,04 €

Import

10,72060

1,54020
0,16081
0,62108

12,42161

Import

0,00 €

13,04269

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

26,21000 =

m

m

A012M000

Materials:
BFB18600

GFB1C655

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

A013M000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons
de la rasa

B0B2A000

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 68

P- 69

22,52000 =

Preu €
0,000 /R x

Unitats

0,000 /R x

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons
de la rasa

Oficial 1a muntador

Mà d'obra:
Ajudant muntador

Subtotal...

4,83000 =

Subtotal...

h

x

h

0,000

A012M000

m

A013M000

BFB1C650

Materials:
Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

u

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Subtotal...

7,33880

Parcial

5,38000

182,99000

26,21000 =

0,420 /R x

5,38000 =

182,99000 =

Preu €
Oficial 1a electricista

x

0,280 /R x

h

x

Unitats
A012H000

Ajudant electricista

1,000

1,000

188,37000

16,78460

9,44580

h

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Pàg.:

45

PREU

0,00000

215,68 €

Import

16,78460

0,25177

188,37000

10,27032

7,86300

8,23134

16,09434

105,37000

127,79104

6,08529

121,70576

0,24142

105,37000

16,09434

Import

127,79 €

215,67669

205,40637

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

22,49000 =

A013H000

u

Materials:

u

GGA1ECPX

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical
regulable, preu alt, muntat superficialment

BGW1A000

u

BG1A0740

Mà d'obra:

GG1A0749

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 70

P- 71

Subtotal...

1,50%

22,49000 =

26,21000 =

0,37000

105,00000

Preu €
Oficial 1a electricista

0,366 /R x

0,37000 =

105,00000 =

0,300 /R x

h

Ajudant electricista

x

Unitats
A012H000

h

x

Mà d'obra:
A013H000

1,000

1,000

BGA1ECPX

u

Materials:
u

Avisador acústic / lluminós per senyalització d'alarma.
Alimentació a 230V, preparat per ser utilitzat en quadres ECP
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment
BGWA1000

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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CODI
u

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GGGAECPX

PARTIDES D'OBRA
NÚM

A012H000
h

h
Oficial 1a electricista

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus
ABS ECPmini de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins
a 4kW 9A amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb
arrancada directe. Inclou controlador PC211, interruptor de
nivell tipus boia amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou
presa de corrent i placa de terra. Instal·lat

A013H000
Ajudant electricista

Materials:
BHGAECPX

BHGWU001

GHGZU20X

Oficial 1a electricista

u

u

u

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus
ABS ECPmini de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins
a 4kW 9A amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb
arrancada directe. Inclou controlador PC211, interruptor de
nivell tipus boia amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou
presa de corrent i placa de terra
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

Mà d'obra:

P- 72

P- 73

h

Ajudant electricista

Recol·locació i instal·lació de quadre de comandament
d'enllumenat públic de fins a 15kw, homologat per
l'ajuntament del Papiol, el preu inclou el connexionat i posta
en marxa de la totalitat dels equips i sistemes existents i en
funcionament en la posició inicial del quadre, inclou totes les
comprovacions i posada en marxa del sistema, inclou
pedestal de formigó, col·locació a posició definitiva de
l'armari existent amb tot el material interior, instal·lacions i
connexió a escomesa elèctrica existent inclòs

A012H000
h

Mà d'obra:
A013H000

B064300C

u

m3

Materials:

BHGWU001

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

2,50%

94,16000 =

599,00000 =

Subtotal...

22,49000 =

26,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

4,000 /R x

Unitats

x

x

4,000 /R x

1,000

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

104,84000

Parcial

89,96000
194,80000
599,00000

94,16000
693,16000

Pàg.:

46

PREU
937,47 €

Import

194,80000

693,16000
4,87000
44,64150

112,45000

3,73065

243,50000

94,16000
97,89065

97,89065

243,50000

Import

364,85 €

937,47150

892,83000

26,21000 =
22,49000 =

67,83000 =

Subtotal...

94,16000 =

131,05000

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

Preu €

Rend.: 1,000

5,000 /R x

Unitats

0,055

x

5,000 /R x

1,000

Subtotal...

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

u

DESPESES AUXILIARS

2,50%

Pàg.:

47

PREU

6,08750

17,37391

347,47815

h

Ajudant electricista

Oficial 1a electricista

Cap de colla

6,000 /R x

3,000 /R x

3,000 /R x

22,49000 =

26,21000 =

28,77000 =

134,94000

78,63000

86,31000

431,34000

Import

452,91 €

364,85206

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

h

Preu €
A0112000

h

Unitats

A012H000

131,46000

Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa
existent. inclou les tasques necessàries d'adequació a la
xarxa existent

A013H000

21,91000 =

21,56700

431,34000

835,60000

Import

877,38 €

452,90700

COST DIRECTE

835,60000

217,36000

618,24000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,16000 =

Preu €

Rend.: 1,000

14,000 /R x

Unitats

27,17000 =

Subtotal...

41,78000

835,60000

8,000 /R x

Parcial

431,34000

6,000 /R x

Tècnic mig o superior

Subtotal...

Manobre especialista

u

h

GHZNLEPX

A0150000

Mà d'obra:

GHZNCXEX

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 74

P- 75

h

Oficial 1a

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques
necessàries per a la legalització completa de la instal·lació
d'enllumenat, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre
elles obtenció dels nivells d'enllumenat assolits, i validació
final de tota la instal·lació per part del mantenidor del
departament d'enllumenat, fitxa informàtica, taxes i
certificats, inclòs tota la documentació i gestions pertinents

A010T000

h

Mà d'obra:
A0121000

COST DIRECTE

877,38000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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CODI
u

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

PARTIDES D'OBRA

GNN2P09X

Rend.: 1,000

26,21000 =

157,26000

Parcial

6,000 /R x

Preu €

Oficial 1a muntador

Unitats
h

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña
09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor modular de 2 pols
de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba
disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i
sistema de refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament
del motor i difusor en fundició gris GG 25, eix d'acer
inoxidable AISI 420, cargoleria en obert més anell triturador
d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris
GG 25. Inclou també junta mecànica carburo - silici i 10 m de
cable per bomba, tipus especial submergible. Inclou tots els
accessoris (suports, cablejat...) necessaris per la seva
correcta col·locació i funcionament, completament col·locada
i instal·lada en posició definitiva a l'interior de pou prefabricat
tipus Synconta de Sulzer o similar.

A012M000

1.080,00000

1.080,00000

292,38000

135,12000

1,50%

1.080,00000 =

Subtotal...

22,52000 =

x

6,000 /R x

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

0,200 /R x

22,49000 =

26,21000 =

4,49800

5,24200

u

Ajudant muntador

Materials:
BNN2P09X

GNZ2A00X

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña
09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor modular de 2 pols
de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba
disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i
sistema de refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament
del motor i difusor en fundició gris GG 25, eix d'acer
inoxidable AISI 420, cargoleria en obert més anell triturador
d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris
GG 25. Inclou també junta mecànica carburo - silici i 10 m de
cable per bomba, tipus especial submergible. Inclou tots els
accessoris (suports, cablejat...) necessaris per la seva
correcta col·locació i funcionament, completament col·locada
i instal·lada.

h

u

A013M000

Mà d'obra:

P- 76

P- 77

Ajudant electricista

Interruptor de nivell per aigua residual amb format
'estàndard', amb contrapès per conmutar quan s'assoleix el
nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de
10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge,
completament instal·lat amb tots els accessoris

h

Parcial

h

Preu €

A012H000

Unitats

A013H000

Mà d'obra:

Pàg.:

48

PREU
1.445,60 €

Import

292,38000

1.080,00000
4,38570

1.445,60399

68,83828

1.376,76570

80,23 €

Import

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NÚM

51,00000

2,19100

0,100 /R x

51,00000 =

64,30000

11,93100

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

x

21,91000 =

UA
h

1,000

13,30000

Subtotal...
u

13,30000 =

BEV2A00X

x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Pàg.:

49

PREU

11,93100

0,17897

64,30000

3,82050

84,72000

193,40000

24,50500

24,50500

2.310,00000

2.310,00000

2.657,34630

126,54030

2.530,80600

2,90100

2.310,00000

24,50500

193,40000

Import

2.657,35 €

80,23046

76,40997

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

27,17000 =

Preu €

21,18000 =

Subtotal...

49,01000 =

2.310,00000 =

Subtotal...

1,50%

108,68000

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

1,000

u

Interruptor de nivell per aigua residual amb format
'estàndard', amb contrapès per conmutar quan s'assoleix el
nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de
10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge
Contrapès per interruptor de nivell tipus ABS KS o equivalent
u

GNZ2PSSX

BEVZA00X

Materials:

CODI
A0150000

PARTIDES D'OBRA

P- 78

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2
bombes, alçada 1,69m amb entrades de DN100, 150 i
200mm i sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840
de la casa Sulzer o similar, de material sintètic dissenyat com
estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb
sistema anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou
sistema de subjecció i suport per a bombes submergibles
sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i vàlvula de
tancament, instal·lat a ubicació definitiva sobre formigó de
base i connectat a canonades i bombes

Oficial 1a

4,000 /R x

4,000 /R x

h

Manobre

Unitats
A0121000

h

Mà d'obra:
A0140000
Maquinària:

x

0,500 /R x

1,000

Camió grua de 3 t

u

h
C1503300
Materials:
BNZ2PSSX

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2
bombes, alçada 1,69m amb entrades de DN100, 150 i
200mm i sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840
de la casa Sulzer o similar, de material sintètic dissenyat com
estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb
sistema anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou
sistema de subjecció i suport per a bombes submergibles
sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i vàlvula de
tancament

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
UA

PARTIDES D'OBRA
NÚM
GR111000

DESCRIPCIÓ

P- 79

Rend.: 1,000

0,001 /R x

30,39000 =

0,03039

Parcial

Oficial 1a jardiner

Preu €

h

Unitats
A012P000
0,21576

0,03568

0,03568

0,24615

26,97000 =
Subtotal...

0,008 /R x

4,46000 =
Subtotal...

Pàg.:

50

PREU
0,30 €
Import

0,24615

0,00369

0,03568

0,28552

1,50%

COST DIRECTE

0,16182

0,00243

0,16182

Import

0,17 €

0,29980

26,97000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,01428

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
0,006 /R x

1,50%

0,16182

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

0,008 /R x

Ajudant jardiner

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

Ajudant jardiner

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BR3A7000

BR361100

CODI
BR34J000

kg

kg

UA
kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

Estabilitzant sintètic de base acrílica

DESCRIPCIÓ
Bioactivador microbià

0,200

0,030

0,045

0,015

x

x

x

x

x

4,77000 =

1,00000 =

5,99000 =

8,91000 =

7,18000 =

0,14310

0,20000

0,17970

0,40095

0,10770

1,03517

0,030

BR3PAN00

kg

DESPESES AUXILIARS

3,82000

2,11800

3,82000

Pàg.:

51

PREU

0,00091

1,03517

0,02118

3,82000

2,11800

Import

6,26 €

1,24626

0,05935

1,18691

Parcial

COST DIRECTE

3,82000 =

Subtotal...

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

x

0,100 /R x

1,000

2,11800

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

kg
BR4U1K00

H1532581

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

Manobre per a seguretat i salut

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

h

m2

Subtotal...

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 82

Mà d'obra:
A01H4000
Materials:
B0DZWA03

Subtotal...

5,93000

2,11800

8,47 €

Import

2,11800

0,02118

5,93000

0,40346

8,06918

5,93000

COST DIRECTE

1,00%

5,93000 =

Subtotal...

21,18000 =

Preu €

Rend.: 1,000

5,95918

1,00%

Parcial

6,25714

Unitats

x

0,100 /R x

1,000

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

2,11800

0,29796

DESPESES AUXILIARS

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST DIRECTE

m2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,17246

H1533591

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

0,00821

P- 83

Mà d'obra:
A01H4000

B0DZWC03

Materials:

Manobre per a seguretat i salut

0,16425

1,25 €

Import

0,06078

0,09005

h

COST DIRECTE

Parcial

0,00372

0,09005

0,03832

0,05173

0,06078

0,06078

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

30,39000 =

51,73000 =

0,002 /R x

0,001 /R x

Oficial 1a jardiner

Camió grua

h

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica,
en una superfície < 500 m2

h

m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor

h

h

GR7212K0

A013P000

Mà d'obra:

GR11R150

CR112500

Maquinària:

A013P000

Mà d'obra:

m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

P- 80

P- 81

A012P000

Mà d'obra:

h

Subtotal...
C1503000

Maquinària:

1,86000 =

Subtotal...

38,32000 =

x

0,001 /R x

0,002

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

Aigua

h

m3

CR713300

B0111000

Materials:
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m

UA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

PARTIDES D'OBRA
NÚM

HBC1MPP1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

25,37000 =

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs, costos
intermedis de muntatge i desmuntatge s'estimen costos de
seguretat i salut a l'obra i estan incorporats dins la partida de
seguretat i salut

21,18000 =

Preu €

0,050 /R x

Unitats

0,100 /R x

1,00%

51,68000 =

Subtotal...

Oficial 1a per a seguretat i salut

x

Subtotal...

1,26850

Parcial

2,11800
3,38650
51,68000
51,68000

Pàg.:

52

PREU
8,47264

57,86 €

Import

3,38650

0,03387

51,68000

2,75502

43,82000
94,56000
5,65434

4,11936

5,65434

4,11936

112,03258

5,33489

106,69770

2,36400

4,11936

5,65434

94,56000

Import

112,03 €

57,85538

55,10037
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

25,37000 =

Preu €

21,91000 =
Subtotal...
16,98000 =
Subtotal...
98,08010 =

2,50%

50,74000

COST DIRECTE

Parcial

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

1,000

Manobre per a seguretat i salut

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut

h

m

h

M9RZU010

BBC1MPP2

Materials:

A01H2000

u

A01H4000

Mà d'obra:

P- 84

P- 85

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i
tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Oficial 1a d'obra pública

2,000 /R x

2,000 /R x

h
Manobre especialista

Unitats
A012N000
h

Mà d'obra:
A0150000
Maquinària:

x

0,333 /R x

0,042

Compressor amb dos martells pneumàtics

m3

h

C1101200

D0701821

Materials:
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

53

CODI

Pa Partida alçada d'abonament íntegre per gestions, sol·licitud
estudi tècnic a Endesa i execució de tots els treballs
necessaris per ampliació de potència fins a 3,45kW del
quadre d'enllumenat i garantir el seu funcionament per a
l'enllumenat existent i nova potència de bombes.

UA

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

1.600,00 €

1.100,00 €

Pàg.:

PISAENES

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut
a l'obra

PREU
NÚM

pa

PARTIDES D'OBRA

P- 86

PISS001

DESCRIPCIÓ

P- 87

m

7,50 €

PJSAXS05

Rend.: 1,000
P- 88

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis
(gestionades pel propi ajuntament o companyies privades)
en l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i
segons els criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors,
recobriments i qualsevol altra anomalia. inclou càrrega,
transport i cànon abocador de terres i runes a retirar.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
54

DESCRIPCIÓ
1.500,00 €

Pàg.:

pa

UA

1.600,00 €

PREU

CODI
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de
l'obra

544,98 €

PARTIDES ALÇADES

PISV0001

pa
Partida alçada a justificar per possibles arranjaments i/o
reposició de l'estat actual segons requeriment de la direcció
facultativa.

PJGR0001

PJGOTR01

pa
Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició segons previsió a partir del reial
decret 105/2008 i amb codificació dels residus segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
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OBJECTE DE L’ESTUDI

1. MEMÒRIA
1.1.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut correspon al ‘Projecte constructiu de connexió al
sanejament municipal del Papiol de Baix’ al municipi del Papiol redactat per l’enginyer Ernest
Soms Alabart amb nº de colꞏlegiat 17.818 pel Colꞏlegi de Camins.
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives de higiene i benestar dels treballs.

JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves
obligacions en el camp de la prevenció d’accidents laborals, facilitant el seu desenvolupament,
sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

1.2.

L’estudi de seguretat i salut es regeix per la normativa ‘Real Decreto 1627/1997’, de 24 d’octubre,
en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759,08 €
(75 milions pta.).

A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un estudi bàsic o
estudi de seguretat i salut:
a.

c.

Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies.

b. Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a més
de 20 treballadors simultàniament.

d.

Les dades s’han obtingut de la següent manera:




Termini: A partir del volum de mà d’obra suposant 4 treballadors de mitja amb jornades de
8 hores i mesos de 20 dies.
Nº equips: S’ha considerat el cas punta contemplant 2 equips de 3 persones.
Volum de mà d’obra determinat a partir del volum de mà d’obra obtingut al pressupost
(1.226h) majorat en un 20% per tenir en compte les partides alçades i treballs no previstos.

Segons l’article 4 del Real Decreto 1627/1997 és suficient que el projecte incorpori un estudi bàsic
de seguretat i salut.

PEM obra

104.143,35 €

PEC obra

Bàsic

123.930,59 €
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2,0 equips

Nº equips

1.471,2 hores

Volum mà d'obra

No

Obres especials

DADES
Termini

Nº treballadors

Volum mà d'obra

No

Obres especials

CARACTERÍSTIQUES PROJECTE

4,0 mesos

Termini

Bàsic

184 dies

Bàsic

6 t.
Bàsic

80 dia l.

Estudi bàsic de seguretat i salut

El present projecte incorpora segons article 4 del Real Decreto 1627/1997 un:

PEM Sis Mínim

1.600,00 €

1.562,15 €

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

PEM Sis Projecte

Per a la Coordinació de seguretat i salut, s'estima convenient que el pressupost destinat NO sigui
inferior al 1,5% del pressupost de l'obra:

1.3.

1.3.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L’obra a realitzar és el nou sanejament del Papiol Baix per eliminar els actuals abocaments
d’aigües residuals al medi. Els capítols inclosos al pressupost són: sanejament (residuals i
impulsió), drenatge, paviments i serveis afectats de companyies.

Segons el Pla d’Obra previst, l’obra s’executarà en una única fase, i en tot moment s’hauran de
seguir les directrius d’aquest Estudi bàsic.
1.3.2. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de CENT QUATRE MIL CENT
QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (104.143,35€) que aplicant les
despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) al PEM del projecte i la seguretat i salut,
comporta un pressupost d’execució per contracte de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (149.956,01€) IVA inclòs.

1.3.3. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

Ascendeix el Pressupost d’execució material destinat a la seguretat i salut a la quantitat de MIL
SIS-CENTS EUROS (1.600,00 €).
1.3.4. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució previst per aquesta obra és de 4,0 mesos.
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1.3.5. PERSONAL PREVIST
Es preveu un nombre màxim de 6 persones per a l'execució de l'obra.

1.4. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA



Maquinària d’excavació
Maquinària de compactació
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals

Excavacions, anivellament i piconatge





Maquinària d’estesa i compactació
Camions de trabuc
Pavimentadores
Regs
Eines manuals

Sub-base i base, ferms i paviments






Maquinària de càrrega
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals

Demolicions i enderrocs







Camions formigoneres
Eines manuals

Formigonat


1.5. IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS DE LES
DIFERENTS UNITATS D’OBRA QUE PODEN SER EVITATS.



Colꞏlisió de màquines o vehicles
Bolcades de màquines i vehicles
Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
Electrocucions amb línies elèctriques
Pols per circulació de vehicles o vent
Sorolls
Projecció de partícules als ulls

Excavacions, anivellament i piconatge
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Colꞏlisió de màquines o vehicles
Bolcades de màquines i vehicles
Pols per circulació de vehicles o vent
Eccemes i cremades per utilització de productes bituminosos
Sorolls
Projecció de partícules als ulls

Sub-base i base, ferms i paviments








Colꞏlisió de màquines o vehicles
Bolcades de màquines i vehicles
Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc.
Electrocucions amb línies elèctriques
Pols per circulació de vehicles o vent
Sorolls
Projecció de partícules als ulls

Demolicions i enderrocs









Electrocucions amb línies elèctriques
Esquitxades de formigó
Causticacions
Colꞏlisió de màquines o vehicles
Bolcades de màquines i vehicles

Formigonat







Bolcades
Caiguda d'objectes sobre l'operari
Incendis

Maquinària de moviment de terres





Vapors de l'asfalt

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic

Eccemes, causticacions i dermatosis
Esquitxades als ulls

Camió formigonera





Incendis
Caiguda per cantells de talús
Colꞏlisions
Bolcades

Camió de trabuc






Bolcades

Retroexcavadora
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Bolcades
Caiguda per cantells de talussos
Colꞏlisions

Maquinària de compactació



1.6. IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS DE LES
DIFERENTS UNITATS D’OBRA QUE NO PODEN ELIMINAR-SE

Picades i Talls
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
Cops i atrapaments
Atrapaments i cops amb la retroexcavadora
Atropellaments per màquines o vehicles
Vibracions

Moviment de terres, excavacions i terraplens









Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
Cops i atrapaments
Atropellaments per màquines o vehicles
Vibracions

Sub-base i base, ferms i paviments






Picades i Talls
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell
Cops i atrapaments
Atropellaments per màquines o vehicles
Vibracions

Demolicions i enderrocs







Atropellaments
Relliscades al pujar o baixar

Maquinària de moviment de terres


Atropellaments
Bolcades
Colꞏlisions
Relliscades al pujar o baixar
Atrapaments

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic






Atrapaments
Atropellaments
Relliscades

Camió formigonera
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Cops amb les caneletes de descàrrega

Relliscades
Atropellaments

Camió de trabuc





Cops i aixafaments durant el moviment de gir
Relliscades
Atrapaments
Projecció de pedres sobre l'operari
Atropellaments

Retroexcavadora





RISCS DE DANYS A TERCERS

Atrapaments
Relliscades al pujar o baixar

Maquinària de compactació



1.7.

ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

Deguts a la localització de l’obra en casc urbà i per tant, a la circulació de trànsit de vianants i
rodat en la proximitat de l’obra. Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de
materials i de l'obertura de rases i pous. Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de
materials sobre persones i vehicles.

1.8.



Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants.
Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se partícules
agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic.
Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals el
nivell de pols sigui apreciable.
Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàlꞏlic.
Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís cap
altre tipus de protecció.
Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàlꞏlics.
Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Colꞏlectiu
Provincial.
Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's en condicions
meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu.
Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de treballar en
sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat.
Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques.

1.8.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
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Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques.

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a més a
més, protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics.



Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites línies.
Tanques de limitació i protecció
Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Cinta d’abalisament
Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de trabuc.
Abalisament enllumenat
Extintors
Interruptors diferencials
Preses de terra

1.8.2. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES










En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de
senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua.
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se
adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles
alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instalꞏlar-se escales de
mà cada 15 metres com a màxim.
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa
de terra de coure de 35 milꞏlímetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben
humida. Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres.
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva
correcció si procedís.
1.8.3. PREVENCIÓ ESPECÍFICA
Cops i atrapaments per demolicions
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de
mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.
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S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari.
Atropellaments per màquines o vehicles

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i
evitar riscs.

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es colꞏlocaran cartells adossats a les màquines i
portàtils, prohibint la presència de personal.

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es colꞏlocaran cartells prohibint-ne la presència de
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa
enrere.

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i
els treballs en calçades i vorades de la mateixa.

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui
necessari.
Colꞏlisions i bolcades de màquines i camions

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent.
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de
l'Obra u Organismes autònoms pertinents.

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de colꞏlocar-se topalls.
Pols per circulació, vent, etc.

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.
Atrapaments

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius,
prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina.

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de
seguretat.
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Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de
seguretat.
Totes les instalꞏlacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques
protegides.
Caigudes a diferent nivell
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc.
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament.
Caigudes a mateix nivell
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarelꞏles. Les màquines portaran en els accessos a
cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de
seguretat.
Caigudes d'objectes
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i
pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu
corresponent sòcol.
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Eccemes, causticacions
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El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres,
fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants.

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.
Projecció de partícules


En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.
Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.
Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls.
Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:




Cremades

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció.

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants.

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la
calor que els arribi als peus.
Incendis - Explosions

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instalꞏlacions,
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés.

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarelꞏles de fusta.

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.

Punxades i talls

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells
trencadors, portaran cinturó antivibratori.

Vibracions, lumbàlgies

Electrocucions

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàlꞏlica.

Els quadres elèctrics de distribució s'instalꞏlaran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat
(300 mA) i presa de terra.

Sorolls

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA.

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa
de terra.

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.

Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
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Quan no sigui possible reduir o anulꞏlar el soroll de la font, el personal portarà proteccions
acústiques.
Ensorraments d'excavacions
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon
al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el
risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa.
Intoxicacions per fums, pintures, etc.
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris
utilitzaran caretes.
Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.
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És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels
accidentats als centres d'assistència.
1.8.6. SERVEIS COMUNS

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats.

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció.

PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació
necessària.

1.9.

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.

Es colꞏlocaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.

1.8.4. FORMACIÓ
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i
salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de la obligatorietat que tenen de complir-les.

l’escola.

EiP Estudis i projectes

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Ernest Soms Alabart

REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU

El Papiol. Octubre 2020

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a
variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se.
Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres.

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal
d'evitar accidents.

1.10. SENYALITZACIÓ D’OBRA

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles,
que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de la canalla a

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús
de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les
persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per
garantir el citat fi.
1.8.5. SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS
Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ
al treball, i que serà repetit en el període d'un any.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si
no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.
Farmaciola
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.
Assistència a accidentats
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de
traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
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DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

2. PLEC DE CONDICIONS
2.1.
Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en
l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més
antiga.



Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:



















Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre) (BOE 25-10-1997)
Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener)
Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
"Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-071986).
"Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret
1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986).
Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980).
Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977).
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques
Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974).
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i Instruccions Tècniques
Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 2002.
Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-1971).
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971).
Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971).
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-091970).
Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de novembre).
Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959).
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres Públiques
(O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952).
Conveni Colꞏlectiu Provincial de la Construcció.
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin
afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient.

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.

2.2.
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CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva, tindran fixat un període
de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data
de lliurament

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos
concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix.
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball
(O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a les
seves respectives prestacions.
2.2.2. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES

TANCA PER A CONTENCIÓ DE VIANANTS I TALLS DE TRÀNSIT

Consistirà en una estructura metàlꞏlica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans
horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàlꞏlics buits o massissos,
la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15
centímetres cúbics.

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil metàlꞏlics
i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol del plafó.

Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que
pugui formar-se una tanca contínua.
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SENYALS DE SEGURETAT
Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162,
del 8 de juliol).
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA (TRÀNSIT)
Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de
senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa.
INTERRUPTORS I RELÈS DIFERENCIALS
La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i per
a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi,
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de
25 Volts.
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any.
Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent quan la
intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de defecte.
POSTA A TERRA
Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió.
PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB
Disposaran de llinda degudament senyalitzada.
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons
clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç.
XARXES
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb garantia,
la funció protectora per a la que estan previstes.
CABLES DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT, ELS SEUS ANCORATGES,
SUPORTS I ANCORATGES DE XARXES
Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.
BARANES
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell
superior o lateral.
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L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i sòcol
estarà protegit per una bancada longitudinal.

L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o
punxents, que puguin causar ferides.

El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres.
EXTINTORS

Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada sis
mesos com a màxim.
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA

SERVEIS DE PREVENCIÓ

Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc
d'electrocució.

2.3.

2.3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de
seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant
l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.
2.3.2. SERVEI MÈDIC

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.

2.4.

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció
Facultativa assumirà les seves funcions.

2.5.

COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa.

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o
autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra.
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El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra
per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació
d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels
mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en
matèria de seguretat i salut no sigui necessària.
2.5.1. VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un
Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas,
serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu
càrrec les següents missions:
Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball.
Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de
perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al seu
judici, puguin adoptar-se.
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INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES

INSTALꞏLACIONS D’HIGIENE I BENESTAR.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

2.7.

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats.

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció.

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de
menjars, calefacció i un recipient per deixalles.

REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU

El Papiol. Octubre 2020

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació
necessària.

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. Així
mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instalꞏlacions, màquines, eines, etc., i
comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors,
amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.

immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir.
Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi
en l'Empresa.

Ernest Soms Alabart

Enginyer de Camins, Canals i Ports

EiP Estudis i projectes
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ANNEX 11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIÓ
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del
present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en
tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009.



El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:









Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o
obligatorietat de desprendre.
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis,
carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc...
Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística,
etc... (promotor)
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o
treballador autònom).
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat
de les aigües superficials o subterrànies.

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no
contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra no perillosos.
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents
obligacions:




Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i
demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti
d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.
Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat
gestionats durant l’execució de l’obra.

El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les
següents obligacions:
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Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla ha de
ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat.
Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de los
residus conforme l’article 5.

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i
demolició.

QUANTITATS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS

2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
2.1.

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus derivats de la construcció
o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma
auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entén dintre d’aquest concepte els
materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els
excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes
rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de
materials a utilitzar a cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l’obra, etc.

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de
los residus de construcció i demolició, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que
es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER).

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics
globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta
d’obra (urbanització en zona consolidada residencial). A partir d’aquests imports, es planteja un
factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de
multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a



Plàstic: Fc = 0,00006
Fusta: Fc = 0,00001
Runa: Fc = 0,0001
Ferralla: Fc = 0,000001
Paper i cartró: Fc = 0,000004
Restes vegetals: Fc = 0,00005
Residus especials: Fc = 0,000005

l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra. Els factors utilitzats per aquesta obra són:
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2.3.

Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14- Reciclatge de vidre.
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics
V 83- Compostatge

T 11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:

GESTIÓ DE RESIDUS

On: Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment
en:







Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al
productor o posseïdor del residu.

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de
Residus de Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà mitjançant:







A partir d’aquests factors, s’obtenen una sèrie de volums. Aquests volums, tot i ser una
estimació, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d’abonament
possibles increments d’amidaments.

MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma
directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden
recollits en els capítols d’enderrocs i de gestió de residus del pressupost de l’obra.

2.2.

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa
homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran
a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:



Asfalt.
Formigó.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:










Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:





Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.


Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
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2.3.1. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor
autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els
Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que
els contenen.
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment
de maquinaria i equips.
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

següents:










A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:





Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic,
l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la
recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us,
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar
fugues durant la seva manipulació.

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
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El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurarà:




Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals,
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
2.3.2. GESTORS DE RESIDUS

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Ja que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el
gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla

de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques
organitzatives d’aquest.

PLÀNOL DE LES INSTALꞏLACIONS PREVISTES

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La
llista de gestors existents es pot consultar a la web www.gencat.cat

2.4.

A continuació es mostra, a nivell de croquis, un plànol de les instalꞏlacions que es preveuen a
implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal

tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instalꞏlacions en funció del
seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra.

Aquest equipament està plantejat dintre del recinte d’obra no obstant podrà colꞏlocar-se en zones
annexes a l’obra sempre i quan es disposi d’autorització per ús de les mateixes.
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2.5.



PRESCRIPCIONS DEL PLEC

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis
usats
LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
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 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
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.
DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
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 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels
residus.
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residu.
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la ley 2071986, básica de residuostóxicos y peligrosos.
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión
de. aceitesusados.
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambienteproducida por el amianto.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de ResiduosTóxicos y Peligrosos, aprobadomediante
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. De
residuosmediantedepósito en vertedero.
ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials
usados.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
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A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no
tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

2.5.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.



Terres
Roca
Formigó (paviments, murs, ...)
Mescles bituminoses
Cablejat elèctric
Restes vegetals
Metalls
Maons
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:









Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups.
RESIDUS NO ESPECIALS



RUNA:
- 17 01 01 Formigó
- 17 01 02 Maons
- 17 01 03 Teules i materials ceràmics
- 17 02 02 Vidre
- 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:
- 17 02 01 Fusta
PLÀSTIC:
- 17 02 03 Plàstic
AGLOMERAT:
- 17 03 02 Aglomerat asfàltic no especial
FERRALLA:

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
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17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS



17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses.
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs



















ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN
EL CAPÍTOL 17 DEL CER.
RESTES VEGETALS: El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes
vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER
s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

Paper i cartró
Envasos, draps de neteja i roba de treball

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
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(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no
especificats en cap altra categoria.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:


Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL
CAPÍTOL 17 DEL CER.



Durant les obres es poden generar residus:



(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19).
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la
preparació i elaboració d’aliments.
- 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.
- 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

VALORACIÓ DELS COSTOS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

2.6.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de terres
queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les
partides corresponents.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats
els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits
directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del
punt de gestió de residus en obra.
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3.1.

Etapa 1. Renovació xarxa. Tram Can Colomé – Connexió AMB. Les obres s’iniciaran amb la
reposició del colꞏlector de connexió a AMB a la zona de Can Colomé. Els treballs s’iniciaran des de
la canonada en alta per finalitzar al pou PD1. Colꞏlocació tram de canonada d’impulsió entre PD1 i
PD2.
Etapa 2. Estació de bombament – dipòsit greixos. Execució de l’estació de bombament i del
dipòsit de greixos. En aquesta fase caldrà garantir la continuïtat de la xarxa de residuals actual
provinent de Cecauto / restaurant Ting i que aboca al colꞏlector dins de l’obra de drenatge. Es
realitzarà by-pass provisional amb colꞏlectors que posteriorment es reubicaran a la posició
definitiva.
Etapa 3. Xarxa impulsió / Instalꞏlacions elèctriques. En aquesta etapa es contemplarà la xarxa
d’impulsió entre els colꞏlectors C. Cecauto i D. Connexió AMB. Paralꞏlelament es procedirà a la
reubicació i ampliació de potència del quadre d’enllumenat, nova línia de elèctrica de connexió
quadre enllumenat - pou de bombament.
Etapa 4. Colꞏlector Cecauto. Reposició del colꞏlector a la zona de Cecauto / restaurant Ting. Els
treballs s’iniciaran des de l’arqueta de desbast fins al PC1. Colꞏlocació del tram de canonada
d’impulsió entre el pou Synconta i el PC1. Entrada en servei del tram per evitar abocament 2.
Etapa 5. Colꞏlector Ca N’Amat - Renovació captació obres drenatge. L’etapa comença amb la
renovació de la captació de l’ODT 2 i del tram del colꞏlector sota d’ella que es connectarà amb
l’arqueta de desbast de sòlids. Posteriorment s’executarà el tram de colꞏlector entre les captacions
de les ODT 2 i ODT 1. En aquest punt es renovarà la captació de l’ODT 1 per posteriorment
completar el colꞏlector fins al PA1. Reubicació a posició definitiva de la nova canonada
d’abastament d’aigua potable.
Etapa 6. Pavimentació. Finalitzats els treballs i realitzades totes les comprovacions del control de
qualitat a les rases i colꞏlectors. Es procedirà a la pavimentació del voral municipal de la C-1413z i
enrasat de tapes de serveis que escaiguin.
Detalls i acabats. Posta en marxa de les instalꞏlacions, finalització dels darrers treballs de detall i
neteja de l’obra.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Replanteig i instalꞏlacions auxiliars. Instalꞏlació de la zona d’abassegament, casetes,
contenidors per a gestió de residus i tancaments. Portada a obra de material i maquinària d’obra.
Es preveu la colꞏlocació de les instalꞏlacions auxiliars a part de l’estacionament de Can Colomé.
Desviaments provisionals serveis. Colꞏlocació per part d’Aigües de Barcelona de xarxa
provisional al tram de Ca N’Amat per tal de poder retirar posteriorment la xarxa afectada.
Protecció rases. Trams de 40m de rasa protegits amb New Jersei del trànsit.

TREBALLS PREVIS

1. INTRODUCCIÓ







Els treballs previs inclouen els següents processos constructius:















3.2.

L’objectiu tècnic d’aquest document és justificar i valorar la duració prevista de les obres, així
com el procés constructiu més adient.
S’identifiquen les principals actuacions a executar i els medis necessaris per executar-les. Es
justifiquen les duracions de les actuacions i, a partir d’aquestes, s’elabora un cronograma dels
treballs.

2. CONDICIONANTS



Manteniment en servei xarxa residuals existent. Les obres han de permetre en tot moment
mantenir l’actual servei de recollida d’aigües residuals. Per aquest motiu, caldrà preveure els bypass necessaris, emmagatzematge i/o possibles bombes provisionals als trams en que els nous
colꞏlectors es situen en la mateixa ubicació que els actuals.
Manteniment en servei xarxa drenatge. Cal garantir en tot moment la capacitat de desguàs de
les obres de drenatge existents. Les obres en aquests punts caldrà realitzar-les fora d’èpoques de
pluges i colꞏlocant les noves arquetes de captació a la seva posició definitiva just després de
l’enderroc de les actuals.
Carretera C-1413z. La carretera estarà en servei durant l’execució de les obres, per tant, caldrà
garantir-ne la seva seguretat i la seguretat de la pròpia obra. Per aquest motiu s’ha previst obertura
de rases en trams màxims de 40m que seran protegits amb barreres tipus New Jersei provisionals.
Aquestes barreres s’aniran desplaçant a mesura que avancin les rases.
Magatzems, restauració i habitatges. Cal garantir al mateix temps l’activitat industrial, de
restauració i la residencial existent. Per aquest motiu, el pressupost preveu la instalꞏlació de
planxes que facilitin el pas provisional sobre les rases amb totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per minimitzar els riscos.
Estacionament. Durant l’execució de les obres es podrà restringir l’estacionament als punts on
sigui necessari executar-hi obres. Caldrà informar prèviament a la Direcció Facultativa,
l’Ajuntament i la policia local.
Seguretat i salut. Les obres hauran de prendre totes les mesures de seguretat i salut necessàries
d’acord amb el pressupost previst.

Els principals condicionants de les obres i que, per tant, ens marcaran el procés constructiu de
les mateixes, deriven de dos aspectes:











3. PROCÉS CONSTRUCTIU PROPOSAT
Les obres es desglossen en processos constructius diferenciats no necessàriament seqüencials.
Al document ‘2. Plànols’ s’indica la seqüència de construcció en 6 etapes.
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NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 403 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 404 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 405 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 406 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 407 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 408 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 409 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 410 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 411 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 412 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 413 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 414 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 415 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 416 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 417 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 418 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 419 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 420 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 421 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 422 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 423 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 424 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 425 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 426 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 427 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 428 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 429 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES
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Instrucció per el projecte i l’execució d’obres de formigó de massa o armat EHE actualment en
vigor.
Instruccions per el Projecte i Execució d’obres de formigó pretensat

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

EHE en vigor.




1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ


OBJECTE DELPLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1.



ÀMBIT D’APLICACIÓ

sanejament municipal del Papiol de Baix. TM El Papiol.

1.2.

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el
que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i
restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres
prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.

DISPOSICIONS GENERALS

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu
contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

1.3.

En tot el que no estigui expressament previst al Plec de Prescripcions Tècniques Generals,
Particulars o de la totalitat dels Plecs dels Serveis Municipals, ni s’oposin a ells, seran d’aplicació
els següents documents:























































El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del ‘Projecte constructiu de connexió al

Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- Aprovat per O.M.
de 7 de Gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost de 1949.
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de
maig de 1973.
Instruccions per a tubs de formigó armat o pretesat. (CI.ET. 1980).
Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament d’aigües, aprovat per
O.M. de 28 de Juliol de 1974.
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Decret, de la
Presidència del Govern.
Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques de Juny de
1997.
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de construcció. En
vigor (RY-BS) 1999
Normes HTM-73.- De l’Institut Eduardo Torroja.
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de
1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.
Instalꞏlacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 d’Abril).
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 20 de
Setembre de 1973.
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri
d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973.
Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta tensió en els
serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)
Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre.
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a
baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977.
Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939.
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost).
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del sòl del Centre d’Estudis i Experimentació
d’Obres Públiques.
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).
Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge de 17
de Gener de 1963.
Norma MV 102-1975.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació.


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions.
Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986.
Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de
poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors).
Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions
complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951.
Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres
públiques.
Reglament d’armes i explosius.- Aprovació per Decret de 27 de Desembre de 1944 (actualització).
O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització
de les obres.
Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret 16/1987 referent a Seguretat i Salut en les obres.
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, annexes
el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i Energia de 19
de Desembre de 1977.

Document nº 3. Plecs condicions tècniques
Plec condicions generals
3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 456 de 672
























Norma MV 103-1972.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació.
Norma MV 104-1966.- Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació.
Norma MV 105-1967.- Reblons d’acer.
Norma MV 106-1968.- Cargols ordinaris i calibrats, cargols i volanderes d’acer per estructures
d’acer laminat.
Norma MV 107-1968.- Cargols d’alta resistència per estructures d’acer.
Instrucció del ministeri d’Obres públiques referent al projecte i obra de Carreteres i vials següents:
a. Instrucción de Carreteres 3.1.IC de 1999
b. Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial
c. Instrucció 6.1 i 6.2 IC. sobre secció de ferm flexibles 1989
d. Instrucció 8.1. IC. de senyalització vertical de 1999
e. Instrucció 8.2. IC de marques vials
f. Instrucció 8.3 IC de senyalització d’obres (1994)
Instruccions ME-762 d’estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
Ciment.
Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. Decret
2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971.
Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terradas”) de la comissió 16
sobre pintures, vernissos, etc.
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri de
l’habitatge de 4 de Juny de 1973.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per
O.M. de 6 de Febrer de 1976. i posterior modificacions aprovades .
Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del
Ministeri de l’habitatge de 15 de Febrer de1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instalꞏlacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del
Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del Ministeri de
l’habitatge de 12 d’Abril de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”. ordre del
Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del Ministeri de
l’habitatge de 4 de Juny de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAT.- “Cobertes: Terrats transitables”. Ordre el Ministeri de
l’habitatge de 6 de Juny de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSS.- Revestiments de terres: Soleres” Ordre del Ministeri
de l’Habitatge de 4 d’Octubre de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAN- “Cobertes: terrat no transitat”. Ordre del Ministeri de
l’Habitatge de 3 de Desembre de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FCA.- “Façanes Fusteria d’Acer”. Ordre del Ministeri de
l’Habitatge de 28 de Gener de 1974.
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Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instalꞏlacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 13 d’Abril de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats”.
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 d’Abril de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 27 de Juliol de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPE.- “Revestiment de Paraments: Arrebossats”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 5 de Novembre de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts:
Demolicions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 10 de Febrer de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EHV.- “Estructures de formigó armat: Bigues”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 24 de Febrer de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEI.- “Instalꞏlacions d’ Electricitat: Enllumenat interior”.
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 8 de Novembre de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del Ministeri de
l’Habitatge de 10 de Desembre de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge:
Buidats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 1 de Març de 1976.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 10 de Juny de 1976.Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i
Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre de 1976.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges:
Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 de Març de 1977”.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges
i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 18 d’Abril de 1977.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions: Talús”. Ordre del
Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.
Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gaskets.
Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops.
Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains and
Sewers.
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain and
Culvert Pipe.
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole Structure and
Pipe.
Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile.
Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a (Pressure).
Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure)
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Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331c
Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.- AWWA CHOOT.
Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.
Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe.
Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.
Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe.
Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile.
Norma ASTM C465.- Additius químics.

Seran d’acompliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per
l’Ajuntament del Papiol i els seus organismes.
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que
guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instalꞏlacions
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

DOCUMENTS DEL PROJECTE

2. CONDICIONS GENERALS
2.1.

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació
sota pressupost, són: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Quadre
de preus núm. 2 i Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Annexes, amidaments i
pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació

que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del contracte
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin en alguns documents contractuals.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del
Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que
s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.

DIRECCIÓ D’OBRA

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director,
quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

2.2.

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació
Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal colꞏlaborador d’acord amb les prescripcions
establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en
ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra.

Qualsevol membre de l’equip colꞏlaborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de
la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que
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estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel
Contractista.
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són
pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar
Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement
delegables.
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament del Papiol o en la
persona o entitat designada per l’esmentada entitat.

Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.
Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la
seva decisió.
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols,
condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions
del Contracte.
Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment
del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes
corresponents.
Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats
per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció
immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de
l’obra i maquinària necessària.
Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents
del contracte.
Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a
les normes legals establertes.
El Contractista estarà obligat a prestar la seva colꞏlaboració al Director per al normal compliment
de les funcions a aquest encomanades.
Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:
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2.3.
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ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del
personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que
més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden
ésser assumides vàries d’elles per una mateixa persona.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per
representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i
l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on
es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació
per part d’aquella.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que
dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de
l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior
responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà
realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la

intelꞏligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació
de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els
detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita
entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la
marxa de les obres.

2.4.

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a
continuació.
2.4.1. DOCUMENTS CONTRACTUALS

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les
Administracions Públiques.
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En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de
contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual
només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs
de Licitació.
2.4.2. DOCUMENTS INFORMATIUS
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de
moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i,
en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents
informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a complements de la
informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o
negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a
l’execució de les obres.

2.5.

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte,
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua
així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable
dels danys i perjudicis que es puguin causar.

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les
servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris.

2.6.

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.

2.6.1. OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENTS AL CONTRACTISTA.
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Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs.
Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra.
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció
d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat
requerits per les normes d’aplicació.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es
practiquin en el mateix.
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

2.6.2. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, solꞏlicitar
els aclariments pertinents.
2.6.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut
presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció
facultativa.
2.6.4. OFICINA A L’OBRA



El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció
Facultativa.
La llicència d’Obres.
El llibre d’Ordenances i Assistències.
El llibre d’Incidències.
El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual
poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició
de la Direcció Facultativa:







Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment
condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
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2.6.5. PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions.
2.6.6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les
obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució.
2.6.7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per
escrit al Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint
amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions
que rebi.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités.
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha
projectat.
2.6.8. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la
Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà
cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta
a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
2.6.9. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
D’OBRA
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El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article

FALTES DEL PERSONAL

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels
treballs.
2.6.10.

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la
pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials,
amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de

les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
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DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1.
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i
Particulars.
3.1.1. PLÀNOLS
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i
amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.
3.1.2. PLÀNOLS COMPLEMENTARIS
El Contractista haurà de solꞏlicitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris
d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després
de la data indicada. Els plànols solꞏlicitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en
un termini no superior a trenta (30) dies.
3.1.3. INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el
qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que
no estiguin perfectament definits en els plànols.
3.1.4. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hi
hagin estat facilitats, i haurà d’informar amb la major brevetat al Director de l’Obra sobre
qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a
escala.
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar
l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.
3.1.5. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols
o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el
prescrit en aquests últims.
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Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin
manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i
Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de
l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel
contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al
Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel
Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del
Replanteig.

3.1.6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les que
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions
per a determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació.
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4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de
Serveis.
Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instalꞏlacions,
ferramentes.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
Despeses d’accés i vials provisionals.
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
contractats.
Despeses del control de qualitat fins al límit establert a l’apartat 19.4 d’aquest Plec.

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses:














5. REPLANTEIG DE LES OBRES
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i
perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest
treballs, aniran a càrrec del Contractista.

6. MATERIALS
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del
Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.
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El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es
presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, els accessos provisionals per al
desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels
confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la
Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin
en el pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les
obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i
altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra,
o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
contractista.

8. ABOCADORS

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec
del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la
Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
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El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra
que siguin susceptibles de ser reciclats.

9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

PREUS UNITARIS

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1.

10.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció
expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre
núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de
patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials
usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària,
mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions
normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels
preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions
en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós
quadres de preus figura una advertència a l'efecte.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura
en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor
comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la
unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

11.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en
els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

TERMINI DE GARANTIA

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

12.

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional,

llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa
l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

13.

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments,
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres
executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres,
plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances
que siguin convenients.
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17.

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present
Projecte.

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries
per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instalꞏlacions es

19.1. DEFINICIÓ

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del
seu termini a efectes de recepció.

19.

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les
obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a alguna altra
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers,
segons la normativa vigent.

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

18.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
colꞏlaboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què
disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs

DESVIAMENT DE SERVEIS

14.

per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si l’arquitecte i/o l'enginyer Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i Organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instalꞏlacions.

EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres
no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà
l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà
els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del
preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels
vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment

INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres
i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

15.

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les
ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les
Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar
els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals

EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS

paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren
incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

16.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols
de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de
serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.



Qualitat de matèries primeres.
Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:




Document nº 3. Plecs condicions tècniques
Plec condicions generals
12

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 465 de 672

PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS

19.2. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
19.2.1.

CONTROL DE MATERIALS I SERVEIS COMPRATS

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que
desenvoluparan detalladament l’especificat en el corresponent annex, plànols i Plecs de
Prescripcions del Projecte.
19.2.2.

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar
documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra.

MANEIG, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan
d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.
19.2.3.

El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies
per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i
components utilitzats en l’Obra.
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Descripció i objecte del Pla
Codis i normes aplicables.
Materials a utilitzar
Plànols de construcció (número i denominació)
Procediments de construcció prevists pel Contractista.
Procediments d’inspecció, assaigs i proves
Proveïdors i subcontractistes.
Embalatge, transport i emmagatzematge.
Marcat i identificació.
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan
siguin aplicables:










Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un
llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar
durant tota l’activitat o fase d’obra.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments
a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o
firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

19.4. ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT

PROCESSOS ESPECIALS

19.2.4.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i fins a un 1,5% del Pressupost
d’Execució Material.

Contractista.

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el
control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el
projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número
d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels
treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per
determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major.

19.5. NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzats i controlats per
personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els
Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols de
Projecte.

GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
19.2.5.

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que
s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses
en el Programa de Control de Qualitat.

19.3. PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS
D’INSPECCIÓ (P.P.I.)
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 19.2, per
cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o
fase.
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19.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT.

DE

L’OBRA,

RITME

D’EXECUCIÓ

DELS

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior
amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control.

20. COMENÇAMENT
TREBALLS
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es
porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials
assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article
212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del
començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.
ORDRE DELS TREBALLS

RAONS

D’INTERÈS

PÚBLIC

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d’aquells
casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció

PER

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I TERMINI

Facultativa.

21.



21.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE
DEGUDES A CAUSES IMPREVISIBLES.



Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i
el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin
degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 107 de la Llei 3/2011, de
14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una
prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 171 b) text refós
de la LCSP.
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PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Segons l’article 106 de la Llei 3/2011, text refós de la LCSP, el projecte es podrà modificar
sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de
forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que
donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.
A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar
com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat.
Al projecte es fixen les següents causes previsibles:
- 5% d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de
projecte o per modificacions realitzades amb posterioritat a la redacció del projecte.
- 5% d’increment de pressupost per variacions durant l’execució de les obres prèvies al present
projecte i descrites a l’apartat d’antecedents.

21.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE DEGUDES A CAUSES PREVISIBLES.

22.

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe
favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció
d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això

s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa
solꞏlicita.

COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, adduint
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que
tot i solꞏlicitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

23.


S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:





La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui
afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui
afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres
empreses o institucions relacionades amb les obres.
La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin determinar en
el present projecte:
- És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres).

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en
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CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ

cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran
descomptades de les certificacions de les obres.

24.
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions
pressupostades.

24.1. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra,
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats
tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es
consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

24.2. TREBALLS DEFECTUOSOS
El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la
Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats
parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.
Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells colꞏlocats no
reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats
aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses
de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l’enderrocament i
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà.

24.3. VICIS OCULTS
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva,
els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi
defectuosos.
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.
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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)
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
Ió
-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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:

-

-

-

-

-

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

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:

-

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, realitzantse 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.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
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Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a
la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%
en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
-

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació,
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

-

-

-

-

-

-

-

Identificació del lloc de subministrament

Quantitat de granulat subministrat

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

Nom del peticionari

Data del lliurament

Nom de la cantera

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

Identificació del subministrador

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:

-
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
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Altre informació que resulti rellevant
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-

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.

-

-

-

-

-

Informació de les característiques essencials aplicables

Designació del producte

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

Assaig d'identificació per raigs X.

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

Assaig petrogràfic

Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

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).

Terrossos d'argila (UNE 7133).

Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

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:

-

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

-

Data d'emissió del certificat

- 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:

-

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

-

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

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:

-

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.

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

Naturalesa del material

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

-

-

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

-
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

-

75, en la resta de casos

70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

-

-

Resta de casos: <= 0,3% en pes

Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):
<= 0,6% en pes

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

-

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes
de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a
la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són
del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B033R005,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
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- 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
- 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.
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No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior
al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de 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 metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents
de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- 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:
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- 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 UNEEN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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- 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

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Identificació del lloc de subministrament

Quantitat de granulat subministrat

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

Nom del peticionari

Data del lliurament

Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

Identificació del subministrador

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:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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».

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 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals,
o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres
materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema
de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de
filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de
la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- 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 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 no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:

-

-

-

-

-

-

Informació de les característiques essencials aplicables

Designació del producte

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

Número d'identificació de l'organisme de certificació

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:

-

-

-

-

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.

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

Data d'emissió del certificat

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

-

-

-

-

Detalls de la seva procedència

Presència d'impureses

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

Naturalesa del material

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

-
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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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

Assaig d'identificació per raigs X.

Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

Assaig petrogràfic

Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

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).

Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

Partícules toves (UNE 7134)

Terrossos d'argila (UNE 7133)

Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

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:

-

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-
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-

-

-

Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)

Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)

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:

-

-

-

-

Assaigs d'identificació del material

Aplicacions anteriors

Estudi de morfologia

Classificació geològica

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals
ha de contenir:

-

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.

B03D - TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D1000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar

< 0,2%

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que
es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explícitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
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Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix
dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS

-

-

-

-

Assaig CBR (UNE 103502)

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

Matèria orgànica (UNE 103204).

Determinació dels límits d'Atterberg

Assaig granulomètric (UNE 103101)
(UNE 103-103 i UNE 103104)

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada
5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:

-

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS

-

-

-

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

Determinació dels límits d'Atterberg

Assaig granulomètric (UNE 103101)

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material cada 2500 m3:

-

Assaig CBR (UNE 103502)

(UNE 103103 i UNE 103104)

-
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Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou
llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
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comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNEEN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
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¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker
han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.

CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades
per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 803032.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin
les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios
de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció:

-

-

-

-

-

-

-

en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent

referència a la norma armonitzada corresponent

indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

número del certificat CE de conformitat

nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:

-

-

-

-

-

referència al número de la norma harmonitzada corresponent

els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

el símbol normalitzat del marcatge CE

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

-

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

-

-

-

designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

número de referència de la comanda

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

-
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-

quantitat que es subministra

data de subministrament

en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

identificació del vehicle que el transporta

-

-

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

-

-

designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny

identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

número de referència de la comanda

Albarà o full de subministrament.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

-

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

Etiquetatge

-

quantitat que es subministra

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

-

identificació del vehicle que transporta el ciment

-

-

en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de
la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.

Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988

-

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:

-

-

nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

-

designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny

-

-

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa
de reconeixements del distintiu.

-

dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

-

-

condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

-

Inici i final d'adormiment

Una primera fase de comprovació de la documentació

B053 - CALÇS

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà
el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el
seu aspecte o color.

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

-

-

Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

-

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

-

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids
de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades
segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge.
Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment
o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
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.
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-

-

-

Finor

Contingut de diòxids de carboni

Contingut d'òxids de calci i magnesi

Denominació comercial i tipus de calç

Referència del albarà

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:

-

Reactivitat

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

OPERACIONS DE CONTROL:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat
i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:

-

Contingut d'òxids de calci i magnesi

Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN
459-2:

Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de
que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE
són conforme a les especificacions exigides.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Contingut de diòxid de carboni

de

Nom o marca comercial i adreça del fabricant

-

Contingut de calç útil Ca (Oh) 2

full

Referència a la norma UNE-EN 459-1

-

Mida de partícula

un

-

Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma

-

i

-

Data de subministrament i de fabricació

-

annexa

-

Designació comercial i tipus de calç

documentació

-

Identificació del vehicle de transport

una

-

Referència de la comanda

amb

-

Quantitat subministrada

albarà

-

un

Nom i adreça del comprador i destí

caldrà

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

-

Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries
i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat

Per a cada remesa
característiques.

-

Instruccions de treball si fos necessari

-

-

Mida de partícula

Contingut de diòxid de carboni

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

-

-

-

-

-

Informació sobre els requisits essencials.

Descripció del producte

Referència a l'UNE EN 459-1

Numero del certificat de conformitat

Els dos darrers dígits de la data de marcatge

Nom i adreça del fabricant

Numero identificador del organisme notificat

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 4592. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de
contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es
prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.

-

-

Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:

-

Informació de seguretat si fos necessària

-

-

Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques
normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada
en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra
representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:

-

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:

-
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix
en estat grumollós o aglomerat.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064300B,B064300C,B064500B.

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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- 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
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contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir
l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (=
0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- 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
-
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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 ¦
+------------------------------------------------------------+

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 489 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

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.
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.
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Identificació del ciment, additius i addicions

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Designació específica del lloc de subministrament

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

-

-

Hora límit d'us del formigó

-

-

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

-

-

Data i hora de lliurament

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Identificació del subministrador

Tipus de consistència

Resistència a la compressió

-

-

Contingut en addicions

Tipus, classe i marca del ciment

Relació aigua/ciment

Contingut de ciment per m3

de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
es disposa de suficient experiència en el seu ús.

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

-

-

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
-

-

Temps de formigonament <= 1 setmana

Massissos:

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

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.

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

-

-

-

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
la dosificació correcte.

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.

Assaigs característics
formigó es realitzaran
segons UNE EN 12390-3.
central certificada, o

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.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

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:

-

Nom de la central de formigó

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

-

Identificació del peticionari

-

-

Grandària màxima del granulat

Quantitat de formigó subministrat

-

-

Contingut en additius

39.2 de l'EHE-08, indicant com a

-

-

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:

-

-

-

-

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
mínim:

-
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formigó

Inspecció visual
temperatura.

del

-

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

<= 30

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
-

>= 35 i <= 50

Altres casos:

N >= 3

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):
-

>= 50

Altres casos:

N >= 4

-

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

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

-

-

-

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:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Consistència (UNE 83313)

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

-

determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.

Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

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:

-

Terrossos d'argila (UNE 7133)

-

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

-

Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

-

-

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:

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).

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
-

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.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

Control de fabricació i recepció.
-

-

Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

-

-

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

-

-

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:

-

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.

-

-
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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.

>= fck

f(x) Funció d'acceptació

K2rN

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x

x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

on:
-

K2 Coeficient:

-

4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

Número de pastades:

Coeficient:
-

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

rN: Valor del recorregut mostral definit com a:

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

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

x (1)

-

rN = x (N)

-

s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

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:

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

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
-
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-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
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-

Interpretació dels assaigs característics:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
-

Interpretació dels assaigs de control de resistència:

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.
-

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.

-

-

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
Assaigs d'informació:

-

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida.
En altre cas:

-

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.

-

-

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.

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 a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

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:

-

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:
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-

-

-

-

6 sèries:

5 sèries:

4 sèries:

3 sèries:

2 sèries:

0,96

0,95

0,93

0,91

0,88

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

-

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065760A.

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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- 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
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limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir
l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (=
0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
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- 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
¦
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¦
¦
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.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
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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:

-

-

-

Nom de la central de formigó

Data i hora de lliurament

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Identificació del subministrador

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

-

Resistència a la compressió

Identificació del peticionari

Tipus de consistència

Quantitat de formigó subministrat

-

Grandària màxima del granulat

-

-

-

-

Contingut en addicions

Tipus, classe i marca del ciment

Relació aigua/ciment

Contingut de ciment per m3

39.2 de l'EHE-08, indicant com a

-

-

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

-

-

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:

-

-

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
mínim:

-
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Contingut en additius

Identificació del ciment, additius i addicions

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Designació específica del lloc de subministrament

-

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

-

Hora límit d'us del formigó

-

-

-

-

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
es disposa de suficient experiència en el seu ús.

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
formigó es realitzaran
segons UNE EN 12390-3.
central certificada, o

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.

<= 100 m3

Volum de formigonament:

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2

-

-

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2

Temps de formigonament <= 1 setmana

Massissos:

-

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:

-

-

-

-

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.

Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

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:
-

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:

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).

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
-

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.

-

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

Control de fabricació i recepció.

-

-

-

-

-

Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

Terrossos d'argila (UNE 7133)

Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

-

-

Substàncies perjudicials (EHE)

Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

-

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)

-

-

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:

-
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element

Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

cada

-

Inspecció visual
temperatura.

Consistència (UNE 83313)

en

-

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

-

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

formigó

-

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

-

del

-

-

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.

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1

<= 30
-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1

>= 35 i <= 50

Altres casos:

-

>= 50

Altres casos:

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

N >= 4

-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

N >= 3

-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):

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:
-

-

-

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

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
24

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

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.
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-

-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

-

Interpretació dels assaigs característics:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

f(x) Funció d'acceptació

-

x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

Interpretació dels assaigs de control de resistència:

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.

>= fck

-

-

K2rN

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x

K2 Coeficient:

on:

-

-

-

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

Número de pastades:

-

-

Coeficient:
-

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida.
En altre cas:

-

rN: Valor del recorregut mostral definit com a:

-

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.

x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

-

-

x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

x (1)

-

fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

rN = x (N)

-

-

-

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.

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 a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

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

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.

-

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:

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.

s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

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:

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
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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:

-

-

-

-

6 sèries:

5 sèries:

4 sèries:

3 sèries:

2 sèries:

0,96

0,95

0,93

0,91

0,88

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

-

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06B1300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua,
que compleixi els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.
CONDICIONS GENERALS:
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 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28
dies, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).
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 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzarse per a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla.
El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús
d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions
climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les
condicions establertes a l'UNE EN 934-2.
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i
especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les
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proporciones previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar
assaigs previs per a comprovar aquest comportament.
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):
- TIPUS DE FORMIGÓ
RESISTENCIA (*)
- Per a formigó HF-5,0:
>= 5,0 MPa
- Per a formigó HF-4,5:
>= 4,5 MPa
- Per a formigó HF-4,0:
>= 4,0 MPa
- Per a formigó HF-3,5:
>= 3,5 MPa
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir
en un 15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90
dies.
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm
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. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó
de la capa superior dels paviments bicapa.
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en
referència a les partícules que passen pel tamís 0,063.
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa
amb eliminació del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.
Relació aigua/ciment: >= 0,46
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No
es pot utilitzar 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.
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop
possible del lloc definitiu de col·locació
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

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.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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-

-

-

-

-

-

Designació del formigó

Quantitat de formigó subministrat

Data i hora de lliurament

Identificació del peticionari

Nom de la central de formigó

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Identificació del subministrador

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

-

-

-

Contingut en addicions

Tipus i contingut de ciment

Relació aigua/ciment

Contingut de ciment per m3

Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

-

Identificació del ciment, additius i addicions

-

Designació específica del lloc de subministrament

Contingut en additius

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

-

Hora límit d'us del formigó

-

-

-

-

El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació
que reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els
resultats dels assajos indicats al article 550 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL:
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de
marcatge CE, o en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge
CE, realitzant les comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent.
Control de fabricació:
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1)
- Precisió de les bàscules de dosificació
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7)
- Consitencia (UNE-EN 12350-2)
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- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva
aprovació en funció dels resultats dels assajos realitzats.

El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del
granulat es rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els
límits establerts a la fórmula de treball.

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C,B06NLA1C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
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El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui
el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Identificació del subministrador

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
-
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-

-

-

-

Quantitat de formigó subministrat

Data i hora de lliurament

Identificació del peticionari

Nom de la central de formigó

Número de sèrie de la fulla de subministrament
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-

Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió
o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

Tipus i contingut de ciment

-

Relació aigua ciment

Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
-

Contingut en addicions, si es el cas

-

-

Identificació del ciment, additius i addicions emprats

Tipus i quantitat d'additius

Identificació del lloc de subministrament

-

-

Identificació del camió que transporta el formigó

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

-

Hora límit d'ús del formigó

-

-

-

-

OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

-

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.

Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

Control de les condicions de subministrament.

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
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No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250,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 col·locació de maons refractaris a forns,
llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior
o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentarse en forma d'un o més components.
-
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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
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un
enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
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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

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos per a la construcció:

-

Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

Marca del fabricant i lloc d'origen

Nom del producte

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

-

Referència a la norma UNE-EN 12004

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

Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

-

Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de
fer la mescla

-

-

Mètode d'aplicació

-

-

Temps obert

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

-

Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

-

-

Àmbit d'aplicació

Instruccions d'us:

-

-

-
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Sistema 4: 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):

-

-

-

-

-

-

Proporció dels components (morters prescrits)

Contingut en aire

Contingut en clorurs

Temps d'us

Tipus de morter

Codi o data de fabricació

Nom del fabricant

Referència a la norma UNE-EN 998-2

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

-

Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

Densitat

-

Conductivitat tèrmica

-

-

Durabilitat

Resistència d'unió (adhesió)

-

Mida màxima del granulat

-

-

Temps obert o temps de correcció

Permeabilitat al vapor d'aigua

-

Reacció davant el foc

Absorció d'aigua

-

-

-

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:

-

-

Composició i característiques del morter

Instruccions d'utilització

Nom del fabricant o marca comercial

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

-

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 UNEEN 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.

-

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.

Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:

-

B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
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- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
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.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.

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):
+---------------------------------------------------------+
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¦
¦ 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

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 505 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

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 EHE08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

Identificació i lloc de subministrament

Forma de subministrament: barra o rotlle

Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

Diàmetres subministrats

Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer

Data d'entrega i nom del peticionari

Nom de la fàbrica

Número de sèrie del full de subministrament

Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE08)

Identificació del subministrador

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim,
ha de contenir la informació següent:

-

Data d'emissió del certificat

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:
-
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Certificat de l'assaig de doblegat simple

Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

Marca comercial de l'acer

Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

Forma de subministrament: barra o rotlles

-

-

-

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 506 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

-

les

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.

garanteixi

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:

es

-

±0,008

%Ceq assaig = %Ceq certificat:

%Cassaig = %Ccertificat:

±0,008

Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

-

%Passaig = %Pcertificat:

±0,002

-

-

%Sassaig = %Scertificat:

-

-

%Nassaig = %Ncertificat:

Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

-

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

-

-

-

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

Comprovació de les característiques geomètriques

Comprovació de la secció equivalent

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:

-

-

-

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

Comprovació de les característiques geomètriques

Comprovació de la secció equivalent

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:

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.

Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura

-

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.

-

Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

Pes del lot <= 30 t

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir
la realització de les comprovacions experimentals.

-

Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

-

-

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

-

-

-

-

-

±0,03

OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

-

-

±0,03

Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

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.

La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article
81 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 realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:

-

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques
del cas anterior.

Subministrament >= 300 t:

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.

Subministrament < 300 t:

-

-

-

-
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Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
-

Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

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.

-

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:

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.

-

-

-

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.

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.

Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

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.

-

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
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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.

pugui afectar
mitjançant un
barra proveta
de la corruga

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'EHE08. 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
a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura
compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.

de

troncs

sans

de

rectes,

uniformes,

apretades

i

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.

prové

fibres

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

que

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta
paral·leles.

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
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Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- 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.

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D61110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
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S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic

PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m

PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a
poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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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.

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZWA03,B0DZWC03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
Bastides metàl·liques
Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat
o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat
portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures
o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1 any

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:

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
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.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1DHA1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat
de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
funció del volum i disposició de forats:
Peces massisses
Peces calades
Peces alleugerides
Peces foradades
En
-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat
de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
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El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNEEN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C)
en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
-
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- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les
seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

Absorció d'aigua per capil·laritat

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici,
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

-
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Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

-

-

-

Referència a la norma EN 771-1

Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas

Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

Marca del fabricant i lloc d'origen

Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

-

Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.

-

-

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

-

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:

-

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
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Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un
pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar
inferior al 95%.

Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar
la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut
a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades.

-

-

n:

Rci:

Rc:

s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci

Rc) ^2/(n-1)

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

Nombre de provetes assajades

Valor de resistència de cada proveta

Valor mig de les resistències de les provetes

-

En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

En element estructural incloure la verificació:

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
-

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965A6D0.

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 512 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en
la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >=
4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells
rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
40

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

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
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

-

-

Identificació del producte

Referència a la norma UNE-EN 1340

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús

Identificació del fabricant o la fàbrica

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

-

Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

-

-

-

-

-

-

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús.

Data de producció

Identificació del fabricant o la fàbrica

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

-

A l'embalatge: marcat 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 sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE,
i les seves modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:

OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

-

-

Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 123903)

Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)

Resistència a flexió (UNE-EN 1340)

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna,
per tal de realitzar els següents assaigs:

-

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
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir
les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins
al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una
de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC - ABALISAMENT
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1MPP2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb
la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i
els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de
garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a
permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la
seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense
produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
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L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.

CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció
de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.

GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.

TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

les

seves

seves

seves

les

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les
característiques.

LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin
característiques.

TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud
i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
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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
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

BBC4 - CAPTALLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC4C010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la
calçada o fora de la plataforma, per tal de reforçar la capacitat de guia òptica que
proporcionen els elements de senyalització tradicional.
S'han considerat els tipus següents:
- Panell direccional per a abalisament de corbes
- Fita d'aresta
- Fita de vèrtex
- Balisa cilíndrica
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
- Fita quilomètrica o hectomètrica
- Fita miriamètrica:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element ha de ser resistent i estable enfront de la intempèrie i a les radiacions
ultraviolades.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció
però en sentit contrari.
FITA D'ARESTA, FITA DE VÈRTEX, BALISA CILÍNDRICA I CAPTALLUMS VERTICAL:
El substrat (zona no retrorreflectant) complirà les característiques de visibilitat
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) indicades a l'epígraf 6.3.1 de la norma
UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents del substrat seran les especificades a l'epígraf
6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3.
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Els dispositius retrorreflectants han de complir les característiques sobre coordenades
cromàtiques (visibilitat diürna i visibilitat nocturna), factor de luminància, coeficient
de retrorreflexió i característiques de visibilitat indicades a l'epígraf 6.3.2 de la
norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents dels dispositius retrorreflectants seran les
especificades a l'epígraf 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 12899-3 (taula ZA.3)
compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat en el seu cas.

CAPTALLUMS VERTICAL:
Format per un cos i un dispositiu retrorreflectant.
El cos del captallums vertical podrà estar fabricat amb qualsevol material i ha de complir
els requisits de la norma UNE 135366.
Segons la norma UNE-EN 12899-3, es classifiquen en tipus D4.
Els dispositius retrorreflectants utilitzats seran qualsevol dels indicats a la norma UNEEN 12899-3, tot i que es recomana utilitzar dispositius de tipus R1 classe RA2 com a mínim.
Les seves dimensions seran tals que permetin la seva adequada instal·lació.
El pes del captallums, sense considerar elements d'ancoratge que no formen part del cos,
no serà superior a 0,5 kg.
Ha de ser capaç de reflectir la major part del llum incident.
No presentarà bonys, punts d'oxidació, ratllades a la làmina reflectant ni desperfectes
en la seva superfície.

CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc a la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc a la part no retrorreflectant)
En funció de la zona retrorreflectant, en:
- Unidireccionals
- Bidireccionals
En funció del tipus de retrorreflector, es classifiquen en:
- Tipus 1: retrorreflector de vidre
- Tipus 2: retrorreflector de plàstic
- Tipus 3: retrorreflector de plàstic amb una superfície resistent a l'abrasió
En funció del seu disseny, en:
- Tipus A: captallums no deformable
- Tipus B: captallums deformable
Les dimensions del captallums han d'estar compreses en alguna de les següents classes
definides a la UNE-EN 1463-1:
- Alçada que sobresurt sobre la superfície de la carretera:
- Classe H1: <= 18mm
- Classe H2: > 18 i <= 20 mm
- Classe H3: > 20 i <= 25 mm
- Dimensió màxima en planta, en el sentit de la marxa (llargària x amplària):
- Classe HD1: 250 x 190 mm
- Classe HD2: 320 x 230 mm
Visibilitat nocturna, ha de complir segons UNE-EN 1463-1:
- Classe PRP 1: requisits fotomètrics
- Classe NCR 1: requisits colorimètrics
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
Si està format per dos o més parts, cadascuna d'aquestes es podrà desmuntar (en cas de
necessitat de substitució) únicament amb l'eina recomanada pel fabricant.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 1463-1 (taula ZA.1) compliran
amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas.
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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
NORMATIVA GENERAL:
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.

Captafaros

CAPTALLUMS VERTICAL:
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y
dispositivos retrorreflectantes.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos
de ensayo.
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
UNE-EN
1463-1:2010
Materiales
para
señalización
vial
horizontal.
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de
disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 12899-3.
Els captallums per a senyalització horitzontal han de disposar del marcatge CE, segons
l'Annex ZA de la norma UNE-EN 1463-1.

-

-

Sistema 1+: Declaració de prestacions

Informació, guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:

-

Sistema 1+: Declaració de prestacions

Zones aptes per a la circulació:

Captallums per a senyalització horitzontal:

-

Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
-

-

-

Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades:

-

Número d'identificació del organisme de certificació

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:

-

-

-

-

-

-

Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN
12899-1, UNE 12899-3 o UNE 1463-1, segons el cas

Identificació de les característiques del producte, en el cas dels captallums per a
senyalització
horitzontal
(tipus
de
captallums,
tipus
de
retrorreflector,
retrorreflectància,...)

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst

Referència a la norma EN 12899-1, EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas

Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a
fàbrica si procedeix

Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE

Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

-

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l'establert a la DT.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.

-

Captallums per a senyalització horitzontal: assaigs de característiques fotomètriques
i colorimètriques, segons apartat 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1.

Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs
de característiques visuals, segons apartat 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3.

Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva
qualitat mitjançant la realització dels següents assaigs de comprovació:

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Captallums per a senyalització horitzontal: els indicats a l'apartat 702.6.2.3 de
l'article 702 del PG3.

Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que
estableix l'apartat 703.7.2.2 de l'article 703 del PG3.

S'han de seguir els següents criteris:

-

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen
els requisits exigits, es rebutjaran tots els materials d'un mateix tipus apilats.
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Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador
acrediti que s'han eliminat totes les partides defectuoses o s'han corregit els seus
defectes.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 - BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2AA00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Barreres per a control d'accés a aparcaments
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes
de protecció de motociclistes
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig
incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades
al projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa
ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació
plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera
suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que
la pròpia barrera.
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat
en fred i una posterior galvanització en calent.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03%
i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa
de zinc.
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No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1
de l'UNE 135121.
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Gruix nominal: 3 mm
Llargària útil del perfil: 4 m
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm

PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del
buit entre dos suports consecutius.
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i
galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08)
en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres
defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó: >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer: >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures: >= 2 cm
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de
ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han
de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les
que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de
clorurs, sulfurs o sulfits.
Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
- Defectes superficials: <= 15% superfície
- Cocons: <= 3 u en10 dm2
- Fissures
- Amplària: <= 0,1 mm
- Llargària: <= 2 cm

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:
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- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2,
essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):
classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3,L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o
W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):
classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H
- Durabilitat:
el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):
classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació
que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses
han de complir:
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles
del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les
seves condicions.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE
MOTOCICLISTES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge
ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim
de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre
els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
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Barreras de hormigón.

Barreras de hormigón.

Instrucción de Hormigón

prescripciones técnicas

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les
seves condicions.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 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

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos.
Materiales básicos y control de ejecución.

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
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.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y
criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para
barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* 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.
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de
perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES
D'ÚS PERMANENT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
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- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària
per a la seva identificació.
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OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Control de recepció:

-

-

Quantitat d'elements que es subministra

Designació de la marca comercial

Identificació del fabricant

Nom i direcció de l'empresa subministradora

-

Control de qualitat dels aplecs:

Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents
que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

-

Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats

-

-

Data de fabricació

L'albarà ha d'incloure:

-

-

-

-

-

-

-

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst

Referència a la norma EN 1317

Número de referència de la Declaració de Prestacions

Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE

Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant

Número d'identificació de l'organisme de certificació

Símbol de marcatge CE

-

Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica

Avaluació de la durabilitat del producte

Especificacions per als materials i acabats

condicions

-

Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions
realitzades, etc.

-

-

-

Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han
estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.

Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.

Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris
d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.

Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.

-

-

Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels
controls.

La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació
de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector
a fàbrica.

-

Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega
de les peces.

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.

-

-

-

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:

Controls de recepció a obra:

-

L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren
les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el
transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar
els controls següents:

Controls de fabricació:

-

-

Les tasques de control a realitzar són les següents:

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:

Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN
1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la
mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.

-

-

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

-

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del
marcatge CE emesa pel fabricant.

-

Llista completa de totes les parts, incloent pesos

les

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:

-

Detalls del pretesat, quan sigui aplicable

Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies

-

Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies

-

Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)

-

-

Informació sobre substàncies regulades

-

-

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.
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Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08

les

-

Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques
mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les
exigències del plec de condicions.

amb

-

Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o
imperfeccions, etc.

producte

-

Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

del

-

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

-

Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial
del galvanitzat.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls
sobre peces escollides a l'atzar:
-

Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes
teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament,
descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran
individualment 25 peces corresponents al lot.

UNE-EN

10111

(1

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de
galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà
realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la
descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS
PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils
resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència

x) ^2/(n-1)

BBMZT110,BBMZS120,BBMZP010,BBMZ2310,BBMZX120,BBMZW150.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a
una peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà
el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es
passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.

segons

Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de
recobriment conforme UNE EN ISO 1461)

(AP-11),

-

barrera

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar
més peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.

la

Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5
mesures en cada peça)

de

-

d'acer

Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls
sobre peces escollides a l'atzar:
tipus

-

Identificació del
determinació).

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser
conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa
del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals
mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.

-

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
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
-

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03%
i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa
de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al
suport de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa
de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
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- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)
¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦
26
¦
24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦
25
¦
23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el
seu correcte funcionament.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03%
i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa
de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final
: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes
superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge
ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim
de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre
els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
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SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol
de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible
a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb
el terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques
de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al
seu suport.

actualizan determinados artículos
obras de carreteras y puentes,
y a señalización, balizamiento y

Pliego de prescripciones técnicas

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
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:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
del pliego de prescripciones técnicas generales para
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos,
sistemas de contención de vehículos.

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE
CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría,
dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
-

Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial
del galvanitzat.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

-

-

Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.

Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).

Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control),
es realitzaran els següents assaigs:

-

Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:

Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

-

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
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:

-

-

Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.

Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:

Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7JJ180,BD7JL180,BD7JC180,BD7JS180.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE
53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en
l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
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¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas,
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD1U010,BDD1U090,BDD153A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a
la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa,
amb o sense escala d'acer galvanitzat
Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment

-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles
amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser
homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites
irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del
pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la
amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament,
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i
25 cm de la superfície.
Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.
Quantia mínima d'armadures (peces armades):
- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici
d'apertura
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb
un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:
- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de
200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm
Gruix mínim de paret de les lloses:
- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits: <= 15 mm
- Profunditat dels buits: <= 6 mm
- Amplària de fissures: <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir
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Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar
Toleràncies:
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm
- Gruix de paret: ± 5%
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i
mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm
Rugositats: <= 1 mm
-

en

de
<=

ha

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall
recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària
50 cm.
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5%
Alçària dels llits hidràulics:
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi
el pou

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres,
així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada,
àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a
mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricació (any, mes, dia)
- Identificació del material constituent de l'element
- HM per a tubs de formigó en massa
- HA per a tubs de formigó armat
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer
Identificació d'una tercera entitat certificadora
-
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- Diàmetre nominal en mm
- Alçària útil
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón
con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

BDD2 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD2C50X,BDD2A50X.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a
la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa,
amb o sense escala d'acer galvanitzat
Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment
-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles
amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser
homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites
irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del
pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la
amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament,
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i
25 cm de la superfície.
Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.
Quantia mínima d'armadures (peces armades):
- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici
d'apertura
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb
un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:
- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de
200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm
Gruix mínim de paret de les lloses:
- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits: <= 15 mm
- Profunditat dels buits: <= 6 mm
- Amplària de fissures: <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar
Toleràncies:
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm
- Gruix de paret: ± 5%
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i
mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm
Rugositats: <= 1 mm
-

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall
recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.
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Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <=
50 cm.
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5%
Alçària dels llits hidràulics:
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en
el pou
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres,
així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada,
àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a
mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricació (any, mes, dia)
- Identificació del material constituent de l'element
- HM per a tubs de formigó en massa
- HA per a tubs de formigó armat
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer
- Identificació d'una tercera entitat certificadora
- Diàmetre nominal en mm
- Alçària útil
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón
con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDDZ51A0,BDDZDDD0,BDDZT50X,BDDZID6X,BDDZ6DDX,BDDZP40X.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament
i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats
i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per
tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han
de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa
i la seva apertura.
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes
de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir
un diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i
el pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la
pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
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- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones
de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues
de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
55

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 528 de 672

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

-
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Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt
flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar
la seva funció.
No ha de tenir porus.
-

-

-

Referència, marca o certificació si en tè

El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

La classe segons la norma UNE EN 124

El codi de la norma UNE EN 124

Comprovació del marcatge CE en cada entrega.

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)

-

-

Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
(UNE-EN ISO 1461)

no

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2PA11,BDK2PL11,BDK2PA20,BDK2PL20,BDK21495.

vibrat,

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

pretesat

per

al

registre

de

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.

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

-

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

-

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Pericons prefabricats de formigó armat
canalitzacions de servei.
S'han considerat els elements següents:
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-

Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia

CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia
subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats
en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en
el interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la 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.
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- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZH9B0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament
i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats
i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
-
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- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per
tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han
de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa
i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes
de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir
un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la
pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

-

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 530 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones
de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
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Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEV2A00X.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.

-

El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

La classe segons la norma UNE EN 124

El codi de la norma UNE EN 124

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

de

les

tècniques

dels

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a
la regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C

-

Referència, marca o certificació si en tè

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:

-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:

certificats

Sol·licitar
materials.

els

-

Control de la documentació tècnica subministrada.

fabricant

-

Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.

al

-

Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

característiques

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

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.

Cicles d'obertura/Tancament

Control específic dels elements:
-

-
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-

Interval de regulació i escala

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.

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 instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total
o parcial del material rebut.

BEVZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEVZA00X.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls.
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.
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb la norma
UNE-EN 60439.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-407
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR:
Tensió nominal: <= 380 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

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i
plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de
sol i dins l'embalatge original.
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 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 1: Requisitos generales.

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB18600,BFB1C650.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió
a temperatures fins a 40°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no
provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge,
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exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la
llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà
la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva
aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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-

-

Referència al fluid intern que transporta el tub

Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte

Material i designació

Grau de tolerància

Número de la Norma del Sistema: EN 1555

-

SDR

Diàmetre exterior nominal, dn

Per a tubs dn>32 mm

-

OPERACIONS DE CONTROL:

les

dels

Sol·licitar
materials.

de

Control de la documentació tècnica subministrada.

certificats

-

Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.

els

-

fabricant

-

Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

al

-

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

BG1A0740.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG1A - ARMARIS METÀL·LICS

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

tècniques

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

-

Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

Nom o marca del fabricant

Diàmetre exterior nominal x gruix paret

-

-

-

-

¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

-

Per a tubs dn<=32 mm

característiques

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la
deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de
la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:

-
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

-

-

Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

El marcatge ha de ser llegible

Marca d'identificació dels productes

Nom del fabricant

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

-

Han d'estar marcats amb:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

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.

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22TH10.
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-

distàncies,

Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.

(alçada,

Control de la documentació tècnica subministrada
d'emplaçament

lloc

Control d'identificació
capacitat)

Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1

i

-

Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs

Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

materials

Assaigs:

Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

dels

-

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT

EN

CANALITZACIONS

I

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui
rígid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIÓ
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:

-

-

-

Comprovació dimensional

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).

Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.

(3 mostres).

-

En cada subministrament:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

-

Resistència a compressió

Resistència a la propagació de la flama

-

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs
(UNE EN 50086-1):

Resistència al calor

Assaig de corbat

-

Grau de protecció

Impacte

-

Resistència a l'atac químic

-

-

-

-

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
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Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

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
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 500861 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.

BGA - AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGA1ECPX.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb
regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir l'UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu
productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
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AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de
so i una placa embellidora.
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.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW1A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques
eléctricos. Reglas de seguridad.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:

-

Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

Control de la documentació tècnica subministrada.

Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGWA1000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS

-

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.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
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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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

i

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHGAECPX.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.
Es contemplen els següents elements:
- Armari metàl·lic
- Equips de contatge
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació
modificació dels paràmetres de funcionament de les instalacions d'enllumenat

ARMARI METÀL·LIC:
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 inoxidable plegada i soldada. 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 mitjançant
panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat.
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.
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.
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja.
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant
les operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop
l'armari es trobi a la seva posició definitiva.
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.
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Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc.
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari.
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així
com els rellotges de discriminació horària.
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia
per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i
manteniment pròpies de la seva responsabilitat.
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de
quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa.
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la
instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials.
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de
tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior.
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior
han de tenir la corresponent obertura.
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i
instruccions especials que es puguin produir.
Material de la planxa: AISI 304
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm
Potència màxima admissible:
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW

EQUIP DE CONTATGE:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar
situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
radioelèctriques.
Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència: 120-230-277-400-480 V
Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A
Freqüència: 50 Hz
Aïllament (DIN 43857): Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-53X
Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir

ACTUADOR LOCAL:
Ha d'estar format pels següents aparells:
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de
l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba
i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a
hores fixes
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores
de funcionament.
Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc.
-
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Pàgina 539 de 672

-

-

Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA
Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:
- fins a 2469 registres de mesures elèctriques
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments
Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio
Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema
de control
Muntatge en rail DIN 35 mm
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- 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 armari de
protecció i control d'enllumenat públic

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre
una matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BR34J000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).

AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna
de clases 0,5, 1 y 2.

BHGW - MATERIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHGWU001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

les

característiques

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

constar

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control
d'enllumenat públic

de

Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els
focus d'humitat.

han

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
lliurament

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.

de

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà
d'identificació següents:
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

-

-

-

-

-

-

Riquesa

Reacció

Solubilitat

Composició química

Estat físic

Pes net

Nom del fabricant o marca comercial

Designació del producte que conté

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

-

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i
com s'indica a les especificacions.

OPERACIONS DE CONTROL:
-

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 540 de 672
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No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR361100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres
per aglomeració de les seves partícules.

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir
contaminació per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

-

-

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard
de terra vegetal, amb la determinació de:

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K,
Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA
III

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3A7000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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.

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 541 de 672
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

-

-

-

-

-

-

Riquesa

Reacció

Solubilitat

Composició química

Estat físic

Pes net

Nom del fabricant o marca comercial

Designació del producte que conté

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

-

OPERACIONS DE CONTROL:

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i
com s'indica a les especificacions.

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

-

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

-

-

-

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K,
Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA
III

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard
de terra vegetal, amb la determinació de:

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
69

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3PAN00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 542 de 672
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Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3

ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal
triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

-

Pes net

Nom del fabricant o marca comercial

Identificació del producte

-

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i
com s'indica a les especificacions.

OPERACIONS DE CONTROL:

-

En els sacs han de figurar les dades següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i
amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
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-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

-

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

-

-

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K,
Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA
III

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard
de terra vegetal, amb la determinació de:

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

BR4 - ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR4U1K00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor

-

Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
Llavors
Pa d'herba

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 543 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot
cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o
cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport
sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha
de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de
la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de
creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre
del tronc.

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
71

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions
de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions
climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin
el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres
plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al
quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície
aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una
llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
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L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegarles en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en
contacte amb el terra.

PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de
ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora
del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no
es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense
que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
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:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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tipus

Es realitzaran els següents controls
d'hidrosembra que intervingui en l'obra:

cada

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.

per

-

Percentatge de germinació per espècie.

cop

-

un

-

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

d'identificació,

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

-

Procedència comercial del material vegetal

Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta

La guia fitosanitària corresponent

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

-

Assenyalada la part nord de la planta al viver

S'ha de subministrar acompanyada de:

-

-

-

Data de caducitat

Nom del subministrador

Qualitat i poder germinatiu

Gènere, espècie i varietat

-

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al
plec.

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.

Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.

Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

-

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:

-

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

-

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

Els punts de control més destacables són els següents:

-

-

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

-
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre
5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

i

resistència

a

compressió

han

de

correspondre

a

les

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
especificacions de projecte.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2131223.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb
una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per
tal d'evitar-ne l'esfondrament.
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'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es
faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions 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.
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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable
i l'alçària és <= 2 m.
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.

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES

* 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

* 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 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)

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.

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
CONDICIONS GENERALS:
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
-
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2143301.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió.
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es
faci pràcticament al mateix nivell.
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.
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 instal·lacions 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.

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 548 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable
i l'alçària és <= 2 m.
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.
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

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats 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

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2194AK1,G2194AL5,G2191305.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
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Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes
i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NO REQUEREIX
SIGNATURES
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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

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21B1301.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
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Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
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 i en condicions
d'ús.
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.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.
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
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada 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.

G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G21DFG02,G21D1101,G21DHU02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

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

segons

les

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.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera
que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
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.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
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

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element,
especificacions de la DT.
POU:
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m de fondària realment enderrocada, 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.

G21F - DEMOLICIONS TUB I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21F201X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera
que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
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.

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

segons

les

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.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
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

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element,
especificacions de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada 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.

G21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21GU01X,G21GU02X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
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-

Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la superfície de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la
DT, descàrrega i classificació

CONDICIONS GENERALS:
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.).
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.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es
tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar
(grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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 (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
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.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G221C472,G2212192.

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.
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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:

-

-
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<= 6%
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Expedient: 220 / 2020

Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:
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.

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2225432,G2225521,G222R102.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot
a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat
del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de
la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir
els corrents d'aigua interns, en els talussos.
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EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al
programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca,
el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer
segons el que determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la
norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada
segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures
de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació
d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades
amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball
amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar
de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada
a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva
expulsió cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat
i ha de ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
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En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no
propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació
i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutxenceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la
detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació
la mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de
propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada.
No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons
o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega
d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si
no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m.
La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última
s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja
hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han
de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat
de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que
puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del
refugi per a l'accionament de l'explosor.
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Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de
línia han de ser homologats.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G228A10F,G228AB0F,G2285B0F,G228510F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb
els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la
rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
ha d'estar format per dues zones:
baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
alta, la resta de la rasa

RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A
El reblert
- La zona
- La zona
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El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

-

-

-

-

-

-

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a màxim.

Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT103).

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM
D 30-17).

Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució
i control de la temperatura ambient.

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 la base sobre la que s'assentarà el reblert.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control
de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

OPERACIONS DE CONTROL:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

* 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi
la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades
a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a
la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
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No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té
una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com
per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100
% de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

G23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES
G231 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2312141.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.
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
- Apuntalament i estrebada de túnel
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació 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.
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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

G2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2A11000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R35067.

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.
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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 instal·lació
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
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

G2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R45067,G2R45069.

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 instal·lació
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
-
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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.

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
-

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la
radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi 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 instal·lació
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
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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.

G2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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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 instal·lació
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.
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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.

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2RA7LP0,G2RA6680,G2RA9SB0,G2RA73G1,G2RA8770.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G31 - RASES I POUS
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G31511H1.
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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 EHE08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'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'EHE08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de
la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la
DF.

RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada,
± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
-
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- 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
col·locades 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 col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti
una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència
de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat
i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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.
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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:

-

-

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

Els punts de control més destacables són els següents:

-

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.

la

-

de

-

aspectes,

Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

d'altres

Inspecció del procés de formigonat
temperatura i condicions ambientals.

entre

-

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

control,

-

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

amb

-
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol
17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Assaigs d'informació complementària.

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.

Els punts de control més destacables són els següents:

-

-

-

Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

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 així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o
el plec de prescripcions tècniques particulars.

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:

-

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.

G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G3Z112N1.
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G9 - FERMS I PAVIMENTS
G96 - VORADES
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G965A6DD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
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.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces
de vorada o de rigola.

Els punts de control més destacables són els següents:

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

Inspecció visual de la unitat acabada.
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

G97 - RIGOLES
G978 - RIGOLES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts
- Protecció del formigó fresc i cura

RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

RIGOLA DE FORMIGÓ:
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes.
L'acabat ha de ser remolinat.
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de
la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó
fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA - PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9GAAK43.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no,
amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució
d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu
defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
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El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90
mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de
la norma EHE-08.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura
pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes
condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés
d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de
resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó
fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici
d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o
si les condicions ambientals son molt favorables.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal
i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja
ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de
la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper
>= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó
fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó
no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més
d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una
denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi
un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec
de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació
de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del
paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han
de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats
acoblats a les mateixes.
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Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i
han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que
no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de
ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives
sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja
junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb
un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a firmes y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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-

-
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Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la
DF.

Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el
Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302. El resultat d'aquest assaig servirà de referència per als
assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots
d'obra (control de materials).

Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.

Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.
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En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis
pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop
corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.

Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de
ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa,
que serà compactat i enrasat correctament.

-

Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies

Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus
graduats amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de
la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada
i pendent transversal per a cada semiperfil.

Superfície màxima = 3500 m2

Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors
indicats en la taula 1, es procedirà de la següent manera:

-

Longitud màxima = 500 m

-

-

Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada
per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.

Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors
o barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà,
prèvia regularització i encaixat dels seus llavis.

La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període
de garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes.
En cas contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació
o l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda
s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la
continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot
tenir una dimensió inferior a 1,5 m

-

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un
junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció
plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de
les lloses, i podrà exigir el seu segellat.

Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els
defectes de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció
de l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la
superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista
es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i retirada a la
deixalleria.

-

Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335)

Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es demolirà
el lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.

Temps d'execució <= 1 dia

-

Per a cada lot es controlarà:

S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la
homogeneïtat del formigó

Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

-

-

Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits
de:

-

-

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

-

La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les
següents restriccions:

-

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les
24 hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control
de gruix es determinaran aleatòriament.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
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-

Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra
presenta una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una
penalització d'un 1% per cada mil·límetre de minva mitja.

Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i
no més d'1 individu de la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a
20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada
mil·límetre de la minva en qüestió.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar
per falta de gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:

-

En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits
especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho
corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre),
sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el
projecte.

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GB2 - BARRERES DE SEGURETAT
GB2A - BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GB2A5181.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera
amb l'objecte d'evitar que els vehicles que es surten de la calçada assoleixin un obstacle
o desnivell.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de seguretat flexible
- Barrera de seguretat flexible amb sistema de protecció de motociclistes
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:
- Clavats al terreny
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas
- Acoblament de la resta de peces de la barrera
CONDICIONS GENERALS:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
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- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2,
essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats
Els sistemes per a protecció de motociclistes es classifiquen, segons el seu comportament,
d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE 135900-1 i UNE
135900-2.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Barrera de seguretat flexible:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2,
L3, L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7
o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5,
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H
- Durabilitat:
el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):
classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi
- Barreres de seguretat flexibles amb sistema de protecció de motociclistes, a més de les
característiques anteriors, han de complir:
- Nivell de contenció (UNE 135900-1): velocitat d'assaig declarada pel fabricant.
- Índex de severitat de l'impacte (UNE 135900-1): nivell I o nivell II.
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents
característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació
que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses
han de complir:
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg
La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i
a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb
les especificacions de la DT.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del
carril al que protegeixen.
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos
(UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a
aquesta.
Disposició transversal de la barrera:
- Fora del voral
- Distància mínima a la vora de la calçada: 0,5 m
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- Distància màxima a la calçada: taula 9 OC 35/2014
Distància de la barrera als elements de risc:
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle: d1 > amplària de treball
(W)
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell: d2 > deflexió dinàmica
(D)
Disposició longitudinal de la barrera:
- Paral·lela a l'eix de la calçada
- Tram d'anticipació del començament de la barrera: taules 10, 11 i 12 OC 35/2014
- Tram de prolongació del final de la barrera:
- Calçades separades: mínim 4 m paral·lel a la carretera
- Calçada única: igual al tram d'anticipació
Toleràncies d'execució:
- Alçària entre dos barreres consecutives: ± 2 cm
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent: ± 5º
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès
entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest
termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera
que no entrin en contacte amb les peces del sistema.
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a
l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del
sistema de forma semblant a la assajada.
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha
de ser un tot-u artificial de les següents característiques:
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactació: >= 95% PM
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
No es permeten forats fets in situ.
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint
les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del
fabricant.
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons
UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en
aquests assajos.
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal
lació.
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 sistema de senyalització i el
programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
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S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant
assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.
No es permet el clavat de forma manual.
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat
indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les
zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y
criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para
barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES AMB SISTEMA DE PROTECCIÓ PER A MOTOCICLISTES:
UNE 135900-1:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles. Parte 1: Terminología y
procedimientos de ensayo.
UNE 135900-2:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento
y criterios de aceptación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:

- Sistema 1: Declaració de Prestacions

- Productes per a àrees de circulació:

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària
per a la seva identificació.

Nom i direcció de l'empresa subministradora

L'albarà ha d'incloure:
-
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-

-

-

-

-

Data de fabricació

Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats

Quantitat d'elements que es subministra

Designació de la marca comercial

Identificació del fabricant

-

-

-

-

-

-

-

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst

Referència a la norma EN 1317

Número de referència de la Declaració de Prestacions

Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE

Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant

Número d'identificació de l'organisme de certificació

Símbol de marcatge CE

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

-

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió
dinàmica)

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del
marcatge CE emesa pel fabricant.
En el cas de barreres amb sistema de protecció de motociclistes, el subministrador ha de
posar a disposició de la DF, a més de la documentació anterior, un certificat de conformitat
concedit per organisme reconegut, amb informació dels paràmetres de comportament del
sistema segons UNE 135900-2.

-

-

-

-

-

-

-

-

Informació sobre substàncies regulades

Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)

Detalls del pretesat, quan sigui aplicable

Llista completa de totes les parts, incloent pesos

Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica

Avaluació de la durabilitat del producte

Especificacions per als materials i acabats

Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies

Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies

les

condicions

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:

-

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els aspectes a controlar són els següents:
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-

-

Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus

Clau de l'obra

Localització de l'obra

Data d'instal·lació

Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica
del producte.

-

Ubicació dels sistemes instal·lats

-

-

-

-

Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat
del sistema

Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a
mínim:

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.

Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans
del solapament de les tanques, en el sentit de la circulació.

Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:
-

Elements de fixació:

Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.

-

-

Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.

-

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la
descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les
zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades
individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la
superfície de recobriment.
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GB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GB2Z3481.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extrem en forma de cua de peix i captallums:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport
Terminal de barrera de seguretat flexible:
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat
- Acoblament de la resta de peces del terminal
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:
- Replanteig
- Unió a la barrera
- Fixació al terra
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del
carril al que protegeixen.
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera que
no constitueixi un perill per als usuaris de la via
CAPTALLUMS:
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 703.2
del PG3 vigent.
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF.
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada
4 o 8 m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25
m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE:
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Les característiques tècniques dels elements que constitueixen el terminal seran les
especificades pel fabricant i incloses a la Declaració de Prestacions, d'acord amb la
norma UNE-ENV 1317-4.
Aquestes característiques han de ser conformes amb el que disposa la norma UNE-EN 1317-5
per a la descripció tècnica del producte.
Ha d'estar situat fora de la zona de risc i no ha de constituir un perill en si mateix.
Ha de quedar en un pla perpendicular a la calçada, en tota la seva llargària.
Disposició longitudinal del terminal: amb abatiment fins arribar al terreny
L'extrem del terminal ha de portar una peça especial de topall que ha de quedar completament
soterrada.
La banda ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del
carril al que protegeixen.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat
possible.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que
afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
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 sistema de senyalització i el
programa de tall, restricció o desviament del trànsit.

CAPTALLUMS:
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums
per la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi
perill per al trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements
d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès
entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest
termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera
que no entrin en contacte amb les peces del sistema.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
No es permeten forats fets in situ.
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la
barrera.
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal
lació.

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE:
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint
les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del
fabricant.
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant
assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.
No es permet el clavat de forma manual.
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El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat
indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les
zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CAPTALLUMS:
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.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos.
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y
criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-ENV 1317-4:2002 Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para
terminales y transiciones de barreras de seguridad.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de
producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE TERMINALS DE BARRERA DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària
per a la seva identificació.

-

-

-

Quantitat d'elements que es subministra

Designació de la marca comercial

Identificació del fabricant

Nom i direcció de l'empresa subministradora

L'albarà ha d'incloure:

-
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-

Declaració de Prestacions del marcatge CE segons UNE-EN 1317-5, emesa pel fabricant, que
anirà acompanyada del certificat de conformitat amb la norma UNE-ENV 1317-4, emès per
organisme de certificació.

-

-

-

-

-

-

-

-

Informació sobre substàncies regulades

Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)

Detalls del pretesat, quan sigui aplicable

Llista completa de totes les parts, incloent pesos

Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica

Avaluació de la durabilitat del producte

Especificacions per als materials i acabats

Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies

Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies

les

condicions

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:

-

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINALS DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Els aspectes a controlar són els següents:

-

-

Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus

Clau de l'obra

Localització de l'obra

Data d'instal·lació

Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica
del producte.

-

Ubicació dels sistemes instal·lats

-

-

-

-

Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat
del sistema

Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a
mínim:

-

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS
TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:

Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.

Els punts de control més destacables són els següents:
-
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINALS DE BARRERA DE SEGURETAT
FLEXIBLES:

Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.

Es controla el següent:

Elements de fixació:
Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.

-

-

Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.

-

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINALS DE BARRERA DE
SEGURETAT FLEXIBLES:
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la
descripció tècnica del producte.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació de les peces prefabricades
- Segellat dels junts amb morter

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes
previstes a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el
qual ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs
d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o ones.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.

m de llargària mesurat sobre el terreny.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les
zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades
individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la
superfície de recobriment.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA DE
SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».

* 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 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)

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 - DRENATGES
GD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GD5GE50X.
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GDB - SOLERES PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDB27429,GDB278MR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la
mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar
una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix
diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han
de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
Planor: ± 10 mm/m
-

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades 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 perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de
ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc
de maceta a sobre del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

GDD - PARETS PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la
col·locació dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col·locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on
s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt
a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la
conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la
tapa.
PARET DE MAÓ:
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Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes.
No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb
morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els
han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
JUNT D'ESTANQUITAT:
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Seguiment del procés de col·locació.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

toleràncies

d'execució

sobre

un

10

%

del

graons

-

les

Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canviï de procedència.
de

Comprovació
col·locats.

geomètrica

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

-
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Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Inspecció visual de totes les peces col·locades

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

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.

GDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDG51311.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions
o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb
material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

GDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDGZU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla
senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDK262B7,GDK262B8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
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- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit
de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet 'in situ':
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs,
etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas
de tubs.
Formació de forats per a connexionat dels tubs
Acoblament dels tubs
Reblert lateral amb terres.
-

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
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El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDKZH9B4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Seguiment del procés de col·locació.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

-

Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

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.

GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GFB18655,GFB1C655.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i
la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït
de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una
temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a
la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de
40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins
del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat
i l'alineació del tub.
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis
de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials
de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment
100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
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L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació
de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques
del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió
de les peces especials per col·locar.
ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 583 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.

Suportació

-

Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació

Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
-

Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments

-

-

Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica

Distància a altres elements i conduccions.

Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

-

-

-

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
i de quantificació dels mateixos.

Manteniment de la instal·lació.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG1 - CAIXES I ARMARIS
GG1A - ARMARIS METÀL·LICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GG1A0749.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002.

GGA - AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GGA1ECPX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:

muntat
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- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense,
superficialment o encastat
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:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als
seus borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant
visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades
al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar que el sistema de fixació es correcte

Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-
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-

-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió
de contacte.

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini
la DF.

GGG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GGGAECPX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o
amb d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents
Programació, en el seu cas, del microcomputador
Comprovació del funcionament del centre de comandament
-

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les
connexions fetes.
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ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades
de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les
línies.
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de
grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.

ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva
connexió a l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat
i als elements d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació
central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per
a continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle
quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils
d'entrada amb els de sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,
sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva
part superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

-
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-

-

-

-

-

Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

Comprovar que les longituds dels conductors siguin
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.

Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.

Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits
de projecte

Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.

Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

fer

-

Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.

Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T

poder

-

Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

per

-

-

Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

folgades

-

Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord
a l'especificat.

-

prou

-

Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada
cas:

-

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:

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.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials,
es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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GH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GHGZU20X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o
amb d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents
Programació, en el seu cas, del microcomputador
Comprovació del funcionament del centre de comandament
-

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les
connexions fetes.

ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades
de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les
línies.
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de
grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.

ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva
connexió a l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat
i als elements d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació
central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per
a continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle
quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils
d'entrada amb els de sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,
sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva
part superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

-

-

-

-

-

Comprovar que les longituds dels conductors siguin
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.

Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.

Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits
de projecte

Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.

Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors

Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:

-

Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

fer

-

Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.

poder

-

per

-

Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord
a l'especificat.

Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T

folgades

-

Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada
cas:
-

Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

prou

-

-
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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:

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.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials,
es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

GN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GNZ2A00X,GNZ2PSSX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o
1000 mm muntats en pericó de canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar
- Embridat dels cossos
- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:
La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es
puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
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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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Ha de ser concèntric amb els tubs.
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat,
en el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i
l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

GR7212K0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GR7 - SEMBRES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR1 - OPERACIONS PRÈVIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GR111000,GR11R150.

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.
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Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
Projecció de la barreja al terreny
Protecció de la superfície sembrada

CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant
i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels
materials projectats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos
i els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània
i les llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials
de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les
proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs
amb seguretat i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura
del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta
del talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura
una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en
que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja
homogènia de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
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L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la
hidrosembra s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.

HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Hidrosembres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-

-

Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del
reg.

Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:

-

Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2,
es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la
hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1532581,H1533591.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa
a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir
les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants,
susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers
de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i
xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de
fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa
de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
-

-
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- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
Elements de protecció en l'ús de maquinaria
Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos
per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels
usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a
un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats
i que garanteixin una distància de seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball,
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2
m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt
una empenta frontal d'1,5 kN/m.

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN
1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de
la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u
objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de
12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no
existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la
planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

Document nº 3. Plecs de condicions tècniques
Plec condicions particulars
118

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa
de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin
per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són
les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un
perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos
per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després
d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les
instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin
la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa
resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre
en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge
i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de
la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene
del trabajo en la indústria de la construcción.

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria
de la edificación

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites
de instalación.

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC1MPP1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es
desitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció
per part dels responsables de la seguretat
Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva
-

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el
seu emplaçament.
-

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a
circulació vial.
Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i
-
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-

-

-

reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana
metàl·lica).
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP 18).
Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa 'OBRES' haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en
la calçada.
Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació
per ambdós costats.
En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals
de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

mínimas

en

materia

de

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció
i rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que
hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

disposiciones

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
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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AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Ubicació

Residuals existent. Pous enrasar

S

C

T

Tipus

[E]

[F]
TOTAL

Pàg.:

Fórmula

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

[D]

1,000

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

2,000

1

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

1,000

Unitats

[C]

DESCRIPCIÓ

1

Carrer Papiol Baix

UA

2

u

3

Torrent 2. Papiol Baix

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment

4

Subtotal
TOTAL AMIDAMENT

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
[C]

2,000

Longitud

[D]

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

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

m

Unitats
2,000

Fórmula

Residuals existent. Pous enderrocar
1,000

TOTAL

Ubicació
2,000

[F]

1

Col·lector Ca N'Amat

[E]

2

Col·lector Can Colomé

C

T

3

Tipus

4

S

6,000

6,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

T

Fórmula

C

TOTAL

Residuals existent. Col·lector
enderrocar

40,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Ubicació

40,000

51,500 C#*D#*E#*F#

66,500 C#*D#*E#*F#

m

[C]

Col·lector Ca N'Amat

51,500

66,500

Tipus

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

2

Col·lector barri Papiol Baix

Longitud

3

Col·lector Can Colomé

158,000

158,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

4

S

5

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

m³/m

[D]

5,919 C#*D#*E#*F#

3,560 C#*D#*E#*F#

m3

Subtotal

G2131223

6

1

Num. Text

G21D1101

5

Num. Text

G21DFG02

5

Num. Text

M9RZU010

NUM. CODI
1

2

3

4

[C]

0,089

Fórmula

Longitud

0,089

TOTAL

Residuals existent. Formigó embolcall

40,000

[F]

Ubicació

66,500

[E]

1

Col·lector Ca N'Amat

C

T

2

Col·lector barri Papiol Baix

Tipus

3

Num. Text

4

EUR

Col·lector Can Colomé
S

51,500

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
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5

Subtotal

m3

2

Col·lector Ca N'Amat

Ubicació

Residuals existent. Pous enderrocar

C

T

0,089

TOTAL AMIDAMENT

[D]

2,000

Alçada

1,500

Esponjament

[F]

Àrea

[E]

[C]

0,448

Pàg.:

4,584 C#*D#*E#*F#

14,063

2

14,063 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL

Fórmula

1,344 C#*D#*E#*F#

1,000

4,224 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

2,880 C#*D#*E#*F#

0,480

1,500

2,000

2,000

Unitats

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3

Col·lector Can Colomé
T

S

T

Tipus

4

Subtotal

TRANSPORT I DEPOSICIÓ
ENDERROCS CLAVEGUERAM

5

Residuals existent. Col·lector
enderrocar
7

4,260 C#*D#*E#*F#

1,500

5,485 C#*D#*E#*F#

7,082 C#*D#*E#*F#

Esponjament

Ubicació

1,500

Àrea
Col·lector Ca N'Amat

0,071

0,071

8

66,500

40,000
9

Col·lector barri Papiol Baix

Longitud

10

42,144

42,144 SUMORIGEN(G1:G18)

21,093 SUMSUBTOTAL(G13:G1
7)

16,827 SUMSUBTOTAL(G7:G11
)
T

S

5,340 C#*D#*E#*F#

1,500
Subtotal

6,875 C#*D#*E#*F#

8,878 C#*D#*E#*F#

0,071
11

Residuals existent. Formigó embolcall

1,500

51,500
12

0,089

1,500

Col·lector Can Colomé

13

Ubicació

66,500

0,089

1,500

Col·lector Ca N'Amat

51,500

Esponjament
14

Col·lector barri Papiol Baix
S

m³/m
15

Col·lector Can Colomé

0,089
16

Subtotal

40,000

17

C

18

2

Col·lector Ca N'Amat

Ubicació

Residuals existent. Pous enderrocar

C

T

T

Tipus

3

[F]

[D]

[E]

[C]

1,500

Esponjament

TOTAL

Fórmula

1,344 C#*D#*E#*F#

2,000

Alçada

2,880 C#*D#*E#*F#

EUR

4,224 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

1,500

Àrea

2,000

0,448

0,480

1,000

2,000

Unitats

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

TOTAL AMIDAMENT

O

m3

Subtotal "A origen"

G2RA73G1

19

Longitud

C

6

1

Num. Text

G2R64267

6

AMIDAMENTS

5

6

Num. Text

4

Col·lector Can Colomé
T

S

TRANSPORT I DEPOSICIÓ
ENDERROCS CLAVEGUERAM

5

Subtotal

1

6
7

Residuals existent. Col·lector
enderrocar
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8

Col·lector barri Papiol Baix

Col·lector Ca N'Amat

Ubicació

51,500

66,500

40,000

Longitud

0,071

0,071

0,071

Àrea

1,500

1,500

1,500

Esponjament

5,485 C#*D#*E#*F#

7,082 C#*D#*E#*F#

4,260 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

9

Col·lector Can Colomé

AMIDAMENTS

10

Subtotal

C

11

3

16

15

14

13

Col·lector Can Colomé

Col·lector barri Papiol Baix

Col·lector Ca N'Amat

Ubicació

Residuals existent. Formigó embolcall

S

C

T

51,500

66,500

40,000

Longitud

0,089

0,089

0,089

m³/m

1,500

1,500

1,500

Esponjament

21,093 SUMSUBTOTAL(G13:G1
7)

6,875 C#*D#*E#*F#

8,878 C#*D#*E#*F#

5,340 C#*D#*E#*F#

S

12

17

Subtotal

16,827 SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

18

42,144

42,144 SUMORIGEN(G1:G18)
TOTAL AMIDAMENT

O

C

T

Tipus

[C]

Volum

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de
piles per a la seva conservació

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
RESIDUALS
OBRA CIVIL

Subtotal "A origen"

01
01
02

19

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
UA

Rasa / Pous. Excavació terra vegetal

m3

1

Col·lector (*)

34,834 C#*D#*E#*F#

Residuals - Ca N'Amat

34,834

2

T

[D]

[E]

[F]

52,781

TOTAL

Fórmula

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
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TOTAL AMIDAMENT

250,741

Pàg.:

Residuals - Ca N'Amat

Pous circulars. Excavació

1,000

1,000

Unitats

[C]

1,000

1,000

1,000

Longitud

[D]

1,000

Ample

1,000

1,000

1,000

Ample

1,900

Alçada

2,100

1,900

1,600

Alçada

2,100 C#*D#*E#*F#

1,900 C#*D#*E#*F#

1,600 C#*D#*E#*F#

T

S

C

Subtotal

0,907 C#*D#*E#*F#

[F]

4

15,300 SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

3,800 C#*D#*E#*F#

Fórmula
1

PA1

1,000

1,000

Longitud

1,600 C#*D#*E#*F#

11

Pous quadrats. Excavació

TOTAL

2

PA2

2,000

Unitats

Alçada

12

Residuals - Ca N'Amat

3,087 C#*D#*E#*F#

19,294

19,294 SUMORIGEN(G1:G17)

3,994 SUMSUBTOTAL(G13:G1
6)

2,100

[F]

3

PA7
C

Ample

1,900 C#*D#*E#*F#

13

PA3
S

[E]

4

Residuals - Cecauto

Longitud

1,600

2,400 C#*D#*E#*F#

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

5

PC1 i PC2

Unitats

1,000

1,900

m3

6

C

1,000

1,000

2,400

G2225521

AMIDAMENTS

3

7

Residuals - Connexió AMB

1,000

1,000

1,000

T

8

PD1

1,000

1,000

1,850

Alçada

Tipus

9

PD2

1,000

0,700

Ample
14

PA4 a PA6

O

Num. Text

10

PD3

0,700
15

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

0,700

Longitud

16

Subtotal "A origen"

0,700

1,000

17

3,000

Unitats

18

(*) Amidament MDT Aplitop

C

20

C
C

C

[E]

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Fórmula

EUR

340,764 SUMSUBTOTAL(G1:G8)

74,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

m2

[C]

G2312141

2,000

Bandes

4

Alçada

Bandes

12,693 C#*D#*E#*F#

0,700

12,693

Longitud

Alçada

3,200 C#*D#*E#*F#

80,000 C#*D#*E#*F#

Residuals - Cecauto

53,000

2,000

96,070 C#*D#*E#*F#

4

Unitats

Longitud

2,000

87,294 C#*D#*E#*F#

Rasa Col·lectors. Excavació

C

T

Rasa / Pous. Apuntalament 40%

1,000

0,800

2,000

Col·lector (*)

[C]

1

Residuals - Ca N'Amat

Tipus

2

Volum

3

Residuals - Cecauto

45,613

Tipus
1

Col·lector DN-315

Unitats

0,800

2,000

1,200 C#*D#*E#*F#

4

Residuals - Connexió AMB

250,741 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

Num. Text

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA2 - PA7

50,000

0,800

Bandes

1,800 C#*D#*E#*F#

5,254 C#*D#*E#*F#

Col·lector DN-400

1,000

2,000

0,800

2,000

2,200 C#*D#*E#*F#

52,781 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

2

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA1 - PA2

1,000

60,044

Alçada

2,000

5,254

3

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA7 Arqueta

1,000

54,559

0,600

2,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

S

4

Residuals - Cecauto

1,000

Longitud

0,900

Residuals - Connexió AMB

5

Residuals - Connexió AMB
T

S

1,000

1,100

Subtotal

7

Subtotal

Unitats

1,000

5

8

Pous circulars. Excavació

1,000

1,000

6

TOTAL AMIDAMENT

9

Residuals - Ca N'Amat

1,000

5

m3

10

PA1

1,000

(*) Amidament MDT Aplitop

G2225432

11

PA2

8

3

Num. Text

G2212192

NUM. CODI
1

2

81,812 C#*D#*E#*F#

12

PA7

Subtotal

6

81,812

123,316 C#*D#*E#*F#

13

(*) Amidament MDT Aplitop

Num. Text

123,316

45,613 C#*D#*E#*F#

14

6

S
8

EUR
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15

Residuals - Connexió AMB

PC1 i PC2

Residuals - Can Colomé

1,000

1,000

Unitats

2,000

Unitats

1,000

1,000

Longitud

1,000

Longitud

0,900

0,600

Alçada

0,900

Alçada

2,000

2,000

Bandes

2,000

Bandes

1,800 C#*D#*E#*F#

1,200 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

16

PD1
2,800 C#*D#*E#*F#

C

17

PD2
2,000

5

14,600 SUMSUBTOTAL(G10:G2
0)

3,600 C#*D#*E#*F#

18

1,400

C

19

1,000

T
2,000

Bandes
1,190 C#*D#*E#*F#

0,850

4,620 C#*D#*E#*F#

361,174

361,174 SUMORIGEN(G1:G26)

5,810 SUMSUBTOTAL(G22:G2
5)

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1,100

Alçada

1,000

Pous quadrats. Excavació
C

S

Residuals - Ca N'Amat
0,700

0,700

PD3

22

PA3
3,000

Longitud

Subtotal

23

PA4 a PA6

1,000

20

24

Subtotal
O

S

25

Subtotal "A origen"

26

27

(*) Amidament MDT Aplitop

m3

29

G31511H1

[D]

[E]

[F]
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Residuals - Cecauto

14,718

19,006

1,100

1,100

16,190 C#*D#*E#*F#

20,907 C#*D#*E#*F#

Pàg.:
4

Residuals - Connexió AMB

66,884

1,000

Unitats

1,000

1,000

1,000

Longitud

0,200

0,200

0,200

Ample

2,100

1,900

1,600

Alçada

0,420 C#*D#*E#*F#

0,380 C#*D#*E#*F#

0,320 C#*D#*E#*F#

22

21

20

19

Subtotal "A origen"

Subtotal

PA4 a PA6

PA3

Residuals - Ca N'Amat

O

S

C

T

Tipus

1,000

0,200

Ample

0,200

1,850

Alçada

2,400

0,480 C#*D#*E#*F#

0,320 C#*D#*E#*F#

0,882 C#*D#*E#*F#

0,259 C#*D#*E#*F#

179,480

TOTAL

Fórmula

EUR

179,480 SUMORIGEN(G1:G22)

1,141 SUMSUBTOTAL(G18:G2
1)

2,100

Coeficient

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

2,680 SUMSUBTOTAL(G7:G16
)

1,000

0,700

Longitud

[D]

0,200

1,000

0,700

Unitats

3,000

Volum (*)

[C]

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

23
25

m3

(*) Amidament MDT Aplitop. Volum
teòric

G2A11000

6

66,884 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

Subtotal

S

5

TOTAL AMIDAMENT

6

m3

(*) Amidament MDT Aplitop

G228A10F

8

AMIDAMENTS

7

Fórmula

35,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,100

Coeficient

[F]

32,224

Volum (*)

28,091 C#*D#*E#*F#

112,122 C#*D#*E#*F#

[E]

Col·lector (*)

1,100

[D]

Residuals - Ca N'Amat

101,929

1,100

[C]

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

T

Tipus

2

Residuals - Cecauto

25,537

Rasa / Pous. Reblert superior sòl
tolerable obra

3

Residuals - Connexió AMB
T

S

1

Num. Text

4

Subtotal

C

5

Pous circulars. Reblert lateral sòl
tolerable obra
Residuals - Ca N'Amat

1,000

1,900

Alçada

175,659 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
6

PA1

1,000

0,200

Ample

7

8

PA2

1,000

Longitud

C
9

PA7

2,000

Unitats

10

Fórmula

Fórmula

Col·lector (*)

Rasa / Pous. Reblert lateral sòl
seleccionat aportació

Num. Text
1

2

0,760 C#*D#*E#*F#

C

11

TOTAL

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
[C]

Rasa / Pous. Formigó Base
5,870

T

Col·lector (*)

Tipus

1

Residuals - Ca N'Amat

Residuals - Cecauto

1,600

Alçada

PC1 i PC2

0,200

Ample

12

1,000

Longitud

13

1,000

Unitats

5,870 C#*D#*E#*F#

2

Volum

3

C

C

Residuals - Connexió AMB

3,603

PD1

3,137

14

Residuals - Cecauto

15

Residuals - Connexió AMB

TOTAL

18

3,603 C#*D#*E#*F#

4

S

5,828 C#*D#*E#*F#

Volum

[F]

29,787 C#*D#*E#*F#

C

3,137 C#*D#*E#*F#

5

Subtotal
T
5,828

3,927 C#*D#*E#*F#

PD2

Rasa / Pous. Formigó Generatriu
C

3,223 C#*D#*E#*F#

16

6

Col·lector (*)

3,927

25,588

12,610 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

7

Residuals - Ca N'Amat

3,223

T

8

Residuals - Cecauto

S

9

Residuals - Connexió AMB

12,978 SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

Subtotal

10

S

25,588 SUMORIGEN(G1:G12)

17

11

Subtotal

O

[E]

1,100

Coeficient

[D]

Volum

8

Pous quadrats. Reblert lateral sòl
tolerable obra

12

Subtotal "A origen"

TOTAL AMIDAMENT

13

T

27,079

[C]

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rasa / Pous. Reblert lateral sòl
seleccionat aportació

C

m3

(*) Amidament MDT Aplitop

G228AB0F

15

Num. Text

Unitats

21

AMIDAMENTS

5

6

Col·lector (*)

Tipus

Residuals - Ca N'Amat

Num. Text

2

1

3

EUR
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19,006

27,079
1,100

1,100
20,907 C#*D#*E#*F#

29,787 C#*D#*E#*F#

8

7

Pàg.:

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

Longitud

2,000

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA7 Arqueta

25,000 C#*D#*E#*F#

60,044 C#*D#*E#*F#

C

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

Residuals - Ca N'Amat

25,000

Volum tub

[C]

Volum HM-20

[D]

Volum
SSeleccionat

Esponjament

40,897 (C#+D#+E#)*F#

59,506 (C#+D#+E#)*F#

4

3

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA2 - PA7

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA1 - PA2
53,000

50,000

53,000 C#*D#*E#*F#

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

TOTAL

Fórmula

Fórmula

8

87,044 SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

60,044

S

Residuals - Cecauto

Subtotal

220,044 SUMORIGEN(G1:G11)

10

Col·lector DN-400

AMIDAMENTS

Residuals - Cecauto

7

3

Pàg.:

4

16,190 C#*D#*E#*F#

11

O

220,044

Subtotal "A origen"

Residuals - Connexió AMB. Tram PD2 Connexió

TOTAL AMIDAMENT

12

T

1,200

133,000

133,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

30,000 C#*D#*E#*F#

S

30,000

Subtotal

m

Residuals - Connexió AMB. Tram PD2 Connexió

5

m3

C

27,079

1,200

G2R45067

Rasa / Pous. Terra sobrant

11,698

19,006

1,200

1,536 C#*D#*E#*F#

GD7JL186

6

9

1,100

66,884

66,884 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

14,718
S

Residuals - Connexió AMB

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

8

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Col·lector (*)

10,811

7,530

14,718

Esponjament

1,824 C#*D#*E#*F#

[F]

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
[E]

[F]

T

30,396 (C#+D#+E#)*F#

130,799 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

2,304 C#*D#*E#*F#

3,648 C#*D#*E#*F#

1,200

0,932 C#*D#*E#*F#

14,688 SUMSUBTOTAL(G7:G19
)

2,400

3,175 C#*D#*E#*F#

149,594

EUR

149,594 SUMORIGEN(G1:G25)

4,107 SUMSUBTOTAL(G21:G2
4)

1,200

TOTAL AMIDAMENT

2,100

0,800

C

Fórmula

Residuals - Ca N'Amat

7,545

6,360

1,200

2,016 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

TOTAL
1

Residuals - Cecauto

4,252

Alçada

1,200

[C]

[D]

[F]

2

Residuals - Connexió AMB

1,600

1,200

T

Tipus

Longitud

[C]

[E]

3

Subtotal

Ample

1,900

Col·lectors
C

Tipus

4

(*) Amidament MDT Aplitop

0,800

2,100

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

5

Pous circulars. Excavació

Longitud

0,800

1

Num. Text

Col·lector DN-400
Residuals - Ca N'Amat. Tram PA7 Arqueta

Tipus

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

Longitud

133,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

0,600

1,000

Num. Text

6

1,000

0,800

1,200

Esponjament

Fórmula

8

Residuals - Ca N'Amat

1,000

1,900

Alçada

TOTAL

9

PA1

1,000

0,800

Ample

1,536 C#*D#*E#*F#

[F]

10

PA2

2,000

Longitud

Esponjament

[E]

11

PA7
C

Alçada

1,824 C#*D#*E#*F#

[D]

12

Residuals - Cecauto

Ample

1,200

[C]

13

PC3 i PC8

Longitud

1,600

1,200

T

Tipus

14

C

0,800

1,900

Col·lectors

15

Residuals - Connexió AMB

1,000

0,800

1

16

PD1

1,000

Longitud

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

17

PD2

C

2,000

60,044 C#*D#*E#*F#

18

Col·lector DN-315

60,044

25,000 C#*D#*E#*F#

2
3

4
5

Num. Text
1

S

2,100

PD3
19

T

S

87,044 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

Subtotal

S

Pous quadrats. Excavació

Subtotal

20

Residuals - Ca N'Amat

6

21

PA3
S

87,044

22

PA4 a PA6

O

TOTAL AMIDAMENT

23

Subtotal

1,200
24

Subtotal "A origen"

Esponjament

25

1,850

26

Alçada

50,000 C#*D#*E#*F#

0,600
T
50,000

Ample

Rasa / Pous. Banda senyalització

C

(*) Amidament MDT Aplitop

0,700

Col·lector DN-315

28

Longitud

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA1 - PA2

30,000 C#*D#*E#*F#

53,000 C#*D#*E#*F#

Subtotal

C

2

53,000

GDGZU010

3

Residuals - Ca N'Amat. Tram PA2 - PA7

30,000

m

S

Residuals - Cecauto

25,000

TOTAL AMIDAMENT

Residuals - Connexió AMB. Tram PD2 Connexió

2

Num. Text

GD7JJ186

(*) Amidament MDT Aplitop. Volum
teòric

5

12

6

AMIDAMENTS

9

10

11

4

Residuals - Connexió AMB. Tram PD2 Connexió
5

6

EUR
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13

G2RA7LP0

Pàg.:

2

1

Residuals - Cecauto

Residuals - Ca N'Amat

Col·lector (*)

Rasa / Pous. Terra sobrant
C

T

4,252

7,545

10,811

Volum tub

[C]

6,360

7,530

11,698

Volum HM-20

[D]

1,600

Alçada

14,718

19,006

27,079

Volum
SSeleccionat

1,200

1,200

Esponjament

1,200

1,200

1,200

Esponjament

1,824 C#*D#*E#*F#

1,536 C#*D#*E#*F#

30,396 (C#+D#+E#)*F#

40,897 (C#+D#+E#)*F#

59,506 (C#+D#+E#)*F#

m3

AMIDAMENTS
9

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

3

Residuals - Connexió AMB

Ample
1,900

Fórmula

4

Subtotal
T
0,800

TOTAL

5

(*) Amidament MDT Aplitop
Longitud
0,800

[F]

6

Pous circulars. Excavació
C
1,000

2,016 C#*D#*E#*F#

[E]

8

Residuals - Ca N'Amat
1,000
1,200

Tipus

9

PA1
2,100

1,200

Esponjament

Num. Text

10

PA2
0,800
1,900

Alçada

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

7

6

5

4

3

2

1

Col·lector connexió AMB

PC2

PC1

Col·lector Cecauto

PA7

PA2

PA1

Col·lector Ca N'Amat

Pous registre. Aigües residuals

C

T

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

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

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

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

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

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

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

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

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

Pàg.:

8

PD1

1,000

Unitats

9

PD2

C

Unitats

Unitats

10

PD3

C

11

S

8,000

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

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

Esponjament

7

6

Col·lector connexió AMB

PC2

PC1

Col·lector Cecauto

1,000

1,000

1,000

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

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

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

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

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

Unitats

8

PD1

1,000

C

9

PD2

1,000
S

Unitats
10

PD3

C

11

Subtotal

8,000

8,000 SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

12

u

13

GDD1U090

TOTAL

Fórmula

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

[F]

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

[E]

Pous registre. Aigües residuals

1,000

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

[D]

Col·lector Ca N'Amat

1,000

[C]
1

PA1

1,000
C

Unitats

EUR

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l

2

PA2

T

3

PA7

Tipus

4

Col·lector Cecauto

Unitats

5

C

6

Num. Text

10

8,000 SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

12

TOTAL AMIDAMENT

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

Fórmula

1,000

TOTAL

Pous registre. Aigües residuals

1,000

[F]

Col·lector Ca N'Amat

1,000

[E]

PA1

[D]
1

PA2

[C]

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm

2

PA7

u

Subtotal

GDB27429

13

AMIDAMENTS

2

3

Alçada

0,932 C#*D#*E#*F#

T

4

Tipus

1,536 C#*D#*E#*F#

5

Num. Text

1,824 C#*D#*E#*F#

3,648 C#*D#*E#*F#

130,799 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

11

1,000
0,800

Ample

2,304 C#*D#*E#*F#

S

12

PA7
2,000

Longitud

1,200

Ample

1,200

3,175 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Unitats

1,200

T
Longitud

1,850

1,200

149,594 SUMORIGEN(G1:G25)

149,594

TOTAL

C

1,900

13

C

Esponjament

2,400

Residuals - Cecauto
Alçada

0,800

PC3 i PC8
Ample

0,800

14

Longitud

1,200

1,000

15

C

1,600

1,000

Residuals - Connexió AMB
0,800

PD2

16

1,000

PD3

PD1

18

17

19

Pous quadrats. Excavació
C

0,600

2,100

S

21

Residuals - Ca N'Amat
0,700

0,600

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

3

20

22

PA3

2,100

14,688 SUMSUBTOTAL(G7:G19
)

23

PA4 a PA6
S

Subtotal
O

4,107 SUMSUBTOTAL(G21:G2
4)

24

Subtotal "A origen"

TOTAL AMIDAMENT

25

26

(*) Amidament MDT Aplitop

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
RESIDUALS
POUS

[E]

DESCRIPCIÓ

[D]

UA

[C]

u

Tipus

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100
cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

01
01
03

28

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

GDD1U011

NUM. CODI
1

Num. Text

EUR
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8

7

PD1

Col·lector connexió AMB

PC2

PC1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

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

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

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

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

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

Pàg.:

9

PD2

Unitats

10

PD3

C

11

8,000

11

8,000 SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

12

S

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

[F]

3

2

1

PA7

PA2

PA1

Col·lector Ca N'Amat

Pous registre. Aigües residuals

1,000

1,000

1,000

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

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

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

Fórmula

4

Col·lector Cecauto

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

TOTAL

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
[E]

5

PC1

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

[D]

6

PC2
1,000

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

u

[C]

7

Col·lector connexió AMB
1,000

T

Tipus

8

PD1
1,000

Unitats

9

PD2

C

C

C

10

PD3

1,000

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

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

Unitats

8,000

8,000 SUMSUBTOTAL(G1:G12
)

1,000

Unitats

11

TOTAL AMIDAMENT

12

S

Pous registre. Anells

C

T

m

Subtotal

GDD15095

13

Num. Text

GDDZDDD4

13

AMIDAMENTS

4

5

Col·lector Ca N'Amat

[D]

Anell 50cm

1,000
Anell 50cm

[E]

Anell 110cm

Anell 110cm

[F]

TOTAL

Fórmula

0,300 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)
0,500 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)

0,300 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)

1,000

Anell 110cm

0,300 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)

Anell 50cm

0,300 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)
1,000

Anell 30cm

1,000

Anell 30cm

1,000

Anell 30cm

[C]

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

1

Tipus

2

PA2

Num. Text

3

PA7

C

C

4

PC2

Col·lector Cecauto

Col·lector connexió AMB

PC1

7

PD2

5

8

6

9

EUR

10

Subtotal

PD3
S

1,000

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

11

GDZH001X

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

12

0,800 (C#*0.3)+(D#*0.5)+
(E#*1.1)

2,500 SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

2,500

1

Col·lector torrent

Col·lector

Connexions col·lectors

C

T

Fórmula

2

Col·lector carrer (Ting)
T

S

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3

Subtotal

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

[F]

4

Connexions escomeses

5,000

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

[E]

5

Col·lector DN-400

2,000

[D]

6

Residuals - Ca N'Amat

3,000

[C]

7

Residuals - Cecauto
S

Tipus

Connexió d'escomeses / col·lectors a pous de registre / col·lectors existents, inclou tots els treballs manuals i materials que
puguin ser necessari per a la seva connexió de característiques especials, tot inclòs

8

Residuals - Connexió AMB

Num. Text

9

Subtotal

1,000

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

12,000

12,000 SUMORIGEN(G1:G11)

10,000 SUMSUBTOTAL(G6:G10
)

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

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

Unitats

1,000

Unitats

10

C

11

O

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal "A origen"

u

[F]

TOTAL

Fórmula

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

[E]

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

[D]

Pericons registre. Aigües residuals

1,000

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

[C]

Pericó /Cubeta amb solera de fons de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure
per a base de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares, sobre el
qual es col·locaran anells / peces de formigó prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15cm de
gruix, inclosa col·locació de graons

Col·lector Ca N'Amat

1,000

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

T
1

PA3

1,000

Tipus

2

PA4

1,000

Unitats
3

PA5

C

T

Tipus

4,000

Anell 25cm

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Fórmula

1,000 (C#*0.25)

TOTAL

Paret de formigó prefabricat per a recrescut de pou quadrat prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior, de 25cm
d'alçada lliure i gruix 5cm, amb junt encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares,
col·locades amb morter mixt 1:2:10

S

C

4

PA6

Pericons registre. Anells

4,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

5

Col·lector Ca N'Amat

TOTAL AMIDAMENT

6

1

PA3

m

Subtotal

GDD2A50X

7

Num. Text

GDD2C50X

12

u

AMIDAMENTS

6

7

8

2

Num. Text

3

EUR
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5,000

5,000
1,250 (C#*0.25)

1,250 (C#*0.25)

4

3

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

Impulsió. PK 0 - 10,8

15,058

0,000

3,669

15,058 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

3,669 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

PA4

5

AMIDAMENTS

PA5
1,250 (C#*0.25)

13

4

5,000

Pàg.:

5

PA6

S

6

S
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

3

2

1

PA3

Col·lector Ca N'Amat

Pericons registre. Aigües residuals

[C]

[E]

[F]

6

(a) Amidament MDT Aplitop

Subtotal

Impulsió. PK 227,7 - Final (b)

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

18,727

Alçada

Fórmula

7

(*) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

S

TOTAL AMIDAMENT

16,525 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

16,525

2

1

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

Impulsió. PK 0 - 10,8

Col·lector (a)

Rasa / Pous. Excavació

C

T

1,000

1,000

1,000

1,000

Unitats

[C]

Longitud

0,000

166,392

0,000

10,784

Longitud

[D]

Alçada

0,000

0,600

0,000

0,600

Alçada

Bandes

2,000

2,000

2,000

2,000

Bandes

0,000 C#*D#*E#*F#

199,670 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

12,941 C#*D#*E#*F#

226,691

EUR

14,080 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

212,611 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Fórmula

3

Impulsió. PK 61,3 - 227,7
S

Unitats

5,120 C#*D#*E#*F#

8,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL

4

Impulsió. PK 227,7 - Final (b)
T

2,000

[F]

5

Subtotal

C

1,750

2,000

[E]

6

Pous impulsió. Excavació

2,560

1,600

Tipus

7

Zona impulsió

1,000

1,600

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

8

Dipòsit - Retenció sòlids

1,000

m2

9

Synconta (c)

G2312141

10

Subtotal

Num. Text

11

(a) Amidament MDT Aplitop

S
12

(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

TOTAL AMIDAMENT

14
15

16

(c) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

14

18,727 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

4,750 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

7

10

9

4,750

(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

[D]

Ample

Fórmula

[C]

Longitud

TOTAL

Unitats

[D]

Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat, recolzada sobre anell / cubeta pou quadrat de pas lliure
500x500 mm i classe D400, amb dispositiu central per obertura, col·locat amb morter

T

Tipus

T

TOTAL

Fórmula

C

[F]

TOTAL

Pous impulsió. Excavació

5,824 C#*D#*E#*F#

10,701 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

Zona impulsió

2,750

[D]

[E]
1

1,520

2,600

[C]

Volum

Tipus

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

2

2,560

1,400

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1,000

1,600

m3

1,000

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

Dipòsit - Retenció sòlids

1,000

G2225521

1,000

Synconta (*)

T

Num. Text

1,000

3

Subtotal

Unitats

PA4

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

4

C

PA5
1,000

5

C

4

4,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

DESCRIPCIÓ

4,000

UA

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de
piles per a la seva conservació

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
IMPULSIÓ
OBRA CIVIL

S
TOTAL AMIDAMENT

3

7

GDDZT50X

4

u

AMIDAMENTS

9

5

PA6

Num. Text

6

Subtotal

01
02
01

7

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

m3

1,549 C#*D#*E#*F#

Fórmula

T
1,549

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Rasa / Pous. Excavació terra vegetal
C

20,524 C#*D#*E#*F#

[F]

Col·lector (a)

0,000

[E]

1

Impulsió. PK 0 - 10,8

20,524

[D]

2

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

[C]

3

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

Tipus

4

0,000 C#*D#*E#*F#

Volum

5

0,000

22,073

22,073 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Impulsió. PK 227,7 - Final (b)
S

Subtotal

Rasa / Pous. Excavació

m3

(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

(a) Amidament MDT Aplitop

6

9
10

G2225432

TOTAL AMIDAMENT

7

Num. Text

G2212192

NUM. CODI
1

2

Col·lector (a)

Tipus

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1

Num. Text

2

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 606 de 672

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

[F]

Pàg.:

Rasa / Pous. Formigó base
C

T
0,108 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Col·lector (*)
0,108
1,642 C#*D#*E#*F#

0,496 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1

Impulsió. PK 0 - 10,8
1,642

0,496

m3

[E]

2

Impulsió. PK 10,8 - 61,3

[D]

15

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
[C]

3

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

Tipus

4

Volum

5

2,506 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

0,260 C#*D#*E#*F#

Impulsió. PK 227,7 - Final

0,260

6

Subtotal

2,506

TOTAL

Fórmula

1,002 C#*D#*E#*F#

[F]

Coeficient
4,598 C#*D#*E#*F#

[E]

1,100

15,264 C#*D#*E#*F#

[D]

Volum (a)

1,100

[C]

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

S

7

TOTAL AMIDAMENT

(*) Amidament MDT Aplitop

m3

Tipus

T

Col·lector (a)
0,911

1,100

1

2

Impulsió. PK 0 - 10,8
4,180

C

3

13,876

8

7

Dipòsit - Retenció sòlids

Zona impulsió

Pous impulsió. Excavació

Subtotal

S

C

T

S

2,750

Alçada

1,100

Coeficient

23,277 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

4,937 C#*D#*E#*F#

0,200

Ample

3,432 C#*D#*E#*F#

31,646

31,646 SUMORIGEN(G1:G12)

8,369 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

1,100

TOTAL AMIDAMENT

2,600

8,160

0,200

Longitud
6,000

2,413 C#*D#*E#*F#

Impulsió. PK 10,8 - 61,3

9

Synconta (b)

1,100

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

10

Subtotal

2,194

4

11

O

Impulsió. PK 227,7 - Final

12

Subtotal "A origen"

15

m3

(b) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

G228510F

16

(a) Amidament MDT Aplitop. Volum
teòric

13

6

5

Rasa / Pous. Reblert lateral+clau sòl
seleccionat aportació

Num. Text

G2285B0F

9

Num. Text

G31511H1

AMIDAMENTS
5

6

7

2,892 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Coeficient
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,100

[F]

Volum (a)

1,100

[E]

2,629

[D]

Col·lector (a)

0,000

[C]

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

T

Tipus

Impulsió. PK 0 - 10,8

1

Num. Text

2

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

Rasa / Pous. Reblert superior sòl
tolerable obra

3

C

4

EUR
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Impulsió. PK 61,3 - 227,7

19,742

1,100

1,100

0,000 C#*D#*E#*F#

21,716 C#*D#*E#*F#

Pàg.:
5

0,000

16

24,608 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Impulsió. PK 227,7 - Final
S

Subtotal
(a) Amidament MDT Aplitop. Volum
teòric

24,608

0,911

Volum (a)

1,100

1,100

Coeficient

4,598 C#*D#*E#*F#

1,002 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Col·lector (a)

4,180

2,413 C#*D#*E#*F#

15,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Impulsió. PK 0 - 10,8

1,100

[F]

2

Impulsió. PK 10,8 - 61,3

13,876

1,100

[E]

3

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

2,194

[D]

4

Impulsió. PK 227,7 - Final
T

S

[C]

TOTAL AMIDAMENT

6

9

10

m3

(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

G2A11000

T

Tipus

5

Subtotal

Rasa / Pous. Reblert lateral+clau sòl
seleccionat aportació

6

Pous impulsió. Excavació

C

7

23,277 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8

4,937 C#*D#*E#*F#

1,100

Coeficient

3,432 C#*D#*E#*F#

31,646

31,646 SUMORIGEN(G1:G12)

8,369 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

1,100

TOTAL AMIDAMENT

2,600

2,750

0,200

Alçada

Zona impulsió

6,000

0,200

Dipòsit - Retenció sòlids
S

Ample
9

Synconta (b)

O

8,160
10

Subtotal

Longitud

11

Subtotal "A origen"

C

12

(a) Amidament MDT Aplitop. Volum
teòric

m

(b) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

GFB18655

16

15

13

1

Num. Text

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

7

AMIDAMENTS

8

9

TOTAL

Fórmula

10,784 C#*D#*E#*F#

[F]

50,533 C#*D#*E#*F#

[E]

Col·lectors / Canonades

10,784

29,624 C#*D#*E#*F#

166,392 C#*D#*E#*F#

[D]

Canonada

50,533

[C]

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

1

Impulsió. PK 0 - 10,8

166,392

T
2

Impulsió. PK 10,8 - 61.3

Tipus

3

Impulsió. PK61,3 - 227,7

29,624

Num. Text

4

Impulsió. PK 227,7 - Final (PD1 a PD2)
S

Longitud

5

Subtotal

C

6

257,333

257,333 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
7

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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1

Connexió Pericó sòlids - Pericó bombes

Col·lector DN-160

Col·lectors / Canonades

S

C

T

Tipus

2,000

Longitud

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Pàg.:

Fórmula

17

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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2

Subtotal

m

3

TOTAL AMIDAMENT

T
10,784 C#*D#*E#*F#

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

C

50,533 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Col·lectors / Canonades
10,784

TOTAL

Canonada
50,533

[F]

1

Impulsió. PK 0 - 10,8

29,624 C#*D#*E#*F#

166,392 C#*D#*E#*F#

[E]

2

Impulsió. PK 10,8 - 61.3
29,624

166,392

[D]

3

Impulsió. PK61,3 - 227,7
S

[C]

4

Impulsió. PK 227,7 - Final (PD1 a PD2)
C

Tipus

5

Subtotal
Longitud

Longitud

6

Col·lector DN-160
2,000

259,333 SUMORIGEN(G1:G10)

2,000 SUMSUBTOTAL(G8:G9)

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

257,333 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

7

S

Connexió Pericó sòlids - Pericó bombes
Subtotal
O

9
10

Subtotal "A origen"

259,333

2

1

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

Impulsió. PK 0 - 10,8

Col·lector (a)

Rasa / Pous. Terra sobrant
C

T

0,051

0,322

0,000

0,021

Volum tub

[C]

0,260

1,642

0,000

0,108

Volum HM-20

[D]

2,194

13,876

0,000

0,911

Volum
SSeleccionat

Esponjament

1,200

1,200

1,200

1,200

Esponjament

2,822 C#*D#*E#*F#

10,280 C#*D#*E#*F#

0,035 C#*D#*E#*F#

8,804 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

0,002 C#*D#*E#*F#

m3

11

G2R45067

TOTAL AMIDAMENT

8

Num. Text

GDGZU010

4

Num. Text

GD7JC186

AMIDAMENTS
10

11

12

3

Impulsió. PK 227,7 - Final
T

S
Alçada

1,200

1,200

Fórmula

4

Subtotal

Ample

1,400

2,750

TOTAL

5

Pous impulsió. Excavació

Longitud

1,200

1,320

[F]

6

Zona impulsió

1,400

2,360

[E]

7

Dipòsit - Retenció sòlids

Tipus

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

8

Synconta (c)

Num. Text

9

Subtotal

S

13,102 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

8,841 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

10

C

11

(a) Amidament MDT Aplitop

12

14

EUR
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(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

TOTAL AMIDAMENT

21,943

Pàg.:

18

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3

2

1

Impulsió. PK 61,3 - 227,7

Impulsió. PK 10,8 - 61,3 (b)

Impulsió. PK 0 - 10,8

Col·lector (a)

Rasa / Pous. Terra sobrant

S

Longitud

0,051

0,322

0,000

0,021

Volum tub

[C]

Ample

0,260

1,642

0,000

0,108

Volum HM-20

[D]

Alçada

2,194

13,876

0,000

0,911

Volum
SSeleccionat

Esponjament

1,200

1,200

1,200

1,200

Esponjament

2,822 C#*D#*E#*F#

10,280 C#*D#*E#*F#

0,035 C#*D#*E#*F#

8,804 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

0,002 C#*D#*E#*F#

m3

(c) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

G2RA7LP0

16

15

AMIDAMENTS

13

4

Impulsió. PK 227,7 - Final
T

1,200

C

21,943

13,102 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

8,841 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Fórmula

5

Subtotal

C

2,750

1,200

TOTAL

6

Pous impulsió. Excavació

1,320

1,400

[F]

7

Zona impulsió

2,360

1,200
S

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
IMPULSIÓ
ARQUETES

[E]

8

Dipòsit - Retenció sòlids

1,400

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

9

Synconta (c)

T

10

Subtotal

Tipus

11

(a) Amidament MDT Aplitop

Num. Text

12

(b) Rasa compartida residuals.
Amidament inclòs capítol 1

01
02
02

(c) Inclou excavació col·lector DN160
dipòsit - synconta

Pou bombes

S

C

T

Tipus

1,000

Unitats

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Ubicació

UA

1

Pou synconta bombes

u

TOTAL AMIDAMENT

14
15

16

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

GNZ2PSSX

NUM. CODI
1

2

Subtotal

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2 bombes, alçada 1,69m amb entrades de DN100, 150 i
200mm i sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840 de la casa Sulzer o similar, de material sintètic dissenyat com
estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb sistema anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou sistema de
subjecció i suport per a bombes submergibles sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i vàlvula de tancament, instal·lat
a ubicació definitiva sobre formigó de base i connectat a canonades i bombes

3

Num. Text

4

EUR
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Ubicació

Arqueta dipòsit - retenció sòlids
C

T

u

1

Connexió col·lectors A, B i C

Tipus

1,000

Unitats

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1,000

1,000

Pàg.:

Fórmula

19

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m, resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de
límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 200mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm
de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm
d'espessor, càrrega i transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols

2

Subtotal

S

C

T

Tipus

[C]

Unitats
1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de dimensions 2,32x1,36x0,285m per encaixar
sobre l'arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada amb segellat a
obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis
per incloure tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar alçades de
terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 2,0x1,0m, càrrega i transport de la
llosa així com posada en obra, tot segons plànols

S

3

u

Arquetes. Llosa superior
Dipòsit - Retenció sòlids

Ubicació
Subtotal

1

3

T

1,000

Unitats

[C]

0,150

Alçada

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

0,150

Fórmula

0,150 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Paret per a pou quadrat de 75x75 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:4

C

m

Recrescut superior enrasar bastiment +
tapa

Tipus

Ubicació

1

2

Dipòsit - Retenció sòlids
S

Subtotal

Ubicació

Bastiment pou

C

T

u

3

GDDZP40X

4

Num. Text

GDD24228

4

2

Num. Text

GDQ9PL20

4

Num. Text

GDQ9PA20

AMIDAMENTS

2

3

4

5

1

Pou synconta bombes

Tipus

1,000

Unitats

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó prefabricat, classe D400, per col·locar sobre pou tipus Synconta de
Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a l'encaix, col·locat amb morter

2

Num. Text

3

Subtotal

S
4

EUR

GDDZDDD4

u

Connexió col·lectors A, B i C

Ubicació

Arqueta dipòsit - retenció sòlids. Tapa
llosa
2

1

Num. Text

3

Subtotal

1

Subtotal

Connexió col·lectors A, B i C

Ubicació

Arqueta dipòsit - retenció sòlids

u

4

GDB278MR

2

Num. Text

3

T

Tipus

C
S

[C]

2,000

Unitats

1,000

Unitats

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

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

2,000

20

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 2,00x1,00 m per a tub de diàmetre 40
cm

T

Tipus

S

C

Ubicació

Formigó neteja - Pericons prefabricats

C

T

m2

4

G3Z112N1

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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6

AMIDAMENTS

7

8

1

Pericó sòlids

Tipus

2

Pericó bombes

2,560

Longitud

[C]

1,520

Ample

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,327

Àrea

[E]

5,218

Fórmula

5,218 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

1,327 C#*D#*E#*F#

3,891 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

3

Num. Text

4

Ubicació

Cistell desbast

S

C

T

Tipus

2,000

Unitats

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Pericó retenció sòlids 2x1

UA

1

Subtotal

u

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
IMPULSIÓ
EQUIPS / INSTAL·LACIONS

S

Subtotal

GDDZID6X

01
02
03

5

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

NUM. CODI

2

Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos manual de planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o
equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals 60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de perforació 60%.
amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies, cadena per a elervació i tapa inferior practicable, col·locat a ubicació
definitiva

3

Num. Text

4

EUR
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Ubicació

Pou bombes
C

T

u

1

Impulsió - Funcionament alternt

Tipus

2,000

Unitats

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

2,000

2,000

Pàg.:

Fórmula

21

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña 09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor modular de 2 pols de
2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i sistema de
refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament del motor i difusor en fundició gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI 420,
cargoleria en obert més anell triturador d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris GG 25. Inclou també
junta mecànica carburo - silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible. Inclou tots els accessoris (suports,
cablejat...) necessaris per la seva correcta col·locació i funcionament, completament col·locada i instal·lada en posició
definitiva a l'interior de pou prefabricat tipus Synconta de Sulzer o similar.

2

Subtotal

Ubicació

Pou bombes
C

T

Ubicació

[C]

1,000

Unitats

1,000

Unitats

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

T

[C]

1,000

Unitats

[D]

[E]

[F]

GNZ2A00X

2

1

Inici impulsió

Ubicació

Quadre bombes

u

1,000

Unitats

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1,000

Pàg.:

Fórmula

22

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Interruptor de nivell per aigua residual amb format 'estàndard', amb contrapès per conmutar quan s'assoleix el nivell al qual
està instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de 10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge, completament instal·lat
amb tots els accessoris

T

Tipus

C
S

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
DRENATGE
ENDERROCS
UA

01
03
01
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6

AMIDAMENTS

3

Subtotal

Num. Text

4

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

[F]

3,000

Fórmula

3,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

[D]

1,500 C#*D#*E#*F#

C

[E]

[C]

Alçada

1,500 C#*D#*E#*F#

Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,500

m

Unitats

1,500

G21DHU02

Arquetes obres drenatge ctra. Caldes

1,000

1

Ubicació

1,000

T
1

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

Tipus

2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

Num. Text

3

Fórmula

4

TOTAL

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

S

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal
1,000

m3

1,627 C#*D#*E#*F#

G2R64267

Esponjament

1,627 C#*D#*E#*F#

2

1,500

Fórmula

Alçada

1,500

3,254

3,254 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL

[D]

1,500

[F]

Àrea

1,500

[E]

[C]

0,723

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

T

Unitats

0,723

[C]

[D]

[E]

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

T

Tipus

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

S

T
Arquetes obres drenatge ctra. Caldes

C

1,000

Tipus

Ubicació

1,000

Num. Text

2

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

Fórmula

3

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

TRANSPORT I DEPOSICIÓ
ENDERROCS DRENATGE

m3

TRANSPORT I DEPOSICIÓ
ENDERROCS DRENATGE
1,000 C#*D#*E#*F#

4

1

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

5

1,000

G2RA73G1

1

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal
TOTAL

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

Fórmula

6

TOTAL

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus ABS ECPmini de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins
a 4kW 9A amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb arrancada directe. Inclou controlador PC211, interruptor de
nivell tipus boia amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou presa de corrent i placa de terra. Instal·lat

T

Tipus

C
S

Quadre bombes

C

Tipus

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical regulable, preu alt, muntat superficialment

Ubicació

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
1,000

3

5

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

S

3

u

Inici impulsió

Tipus

1

Subtotal

Inici impulsió

S

2

u

3

GGGAECPX

2

Quadre bombes

3

Subtotal

1

Num. Text

4

GGA1ECPX

1

Inici impulsió

Num. Text

2

u

4

Num. Text

GG1A0749

4

Num. Text

GNN2P09X

AMIDAMENTS

2

3

4

5

3

Subtotal

S

4

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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3

2

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

Ubicació

Arquetes obres drenatge ctra. Caldes
C

T

1,000

1,000

Unitats
0,723

0,723

Àrea
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4

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix
S

Subtotal

TRANSPORT I DEPOSICIÓ
ENDERROCS DRENATGE
T

T

Col·lector

Rasa / Pous. Excavació

T

Tipus

C
S
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[C]

Longitud

[D]

Ample

Alçada

4,709 C#*D#*E#*F#

4,709 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

Unitats

2,150

6

4

3

2

1

Zona impulsió

Arquetes Captacions. Excavació

Subtotal

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

Col·lector

Rasa / Pous. Apuntalament 40%

T

S
C

T

Tipus

C
S

Longitud

[C]

1,100

Alçada

[D]

2,000

Bandes

[E]

3,500

2,000

Bandes

[F]

24

9,418 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

9,418

TOTAL

Fórmula

7,700 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

7,700 C#*D#*E#*F#

4,300 C#*D#*E#*F#

2,150

Alçada

16,300

16,300 SUMORIGEN(G1:G9)

8,600 SUMSUBTOTAL(G5:G8)

4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

1,000

2,150

3,500

Longitud

[C]

0,937

m³/m

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

3,280

Fórmula

3,280 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1,000

Unitats

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

5

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació
S

Col·lector

T

6

ODT 2 - PBaix. Captació

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

C

7

Subtotal

Tipus

8

O

Num. Text

9

Subtotal "A origen"

m3

10

G31511H1

2

Rasa / Pous. Formigó Base +
Generatriu

3

Subtotal

1

Num. Text

4

1,100

Coeficient

2,346 C#*D#*E#*F#

2,346 C#*D#*E#*F#

m3

Alçada

1,100

G2285B0F

[D]

2,150

C

Fórmula

Ample

2,150

4,692

EUR

4,692 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

[C]

0,200

[F]

Longitud

0,200
S

[E]

4,960

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Zona impulsió

4,960

T

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació

Tipus

2

ODT 2 - PBaix. Captació

Arquetes Captació. Reblert lateral sòl
seleccionat aportació

3

1

4

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

5

Num. Text

Fórmula

T

2,150

TOTAL

C

1,480

[F]

Arquetes Captacions. Excavació

1,480

[E]

Zona impulsió

1,480

Tipus
1

1,480

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Num. Text

2

1,000

AMIDAMENTS

1,627 C#*D#*E#*F#

1,000

23

1,500

Esponjament

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació

Pàg.:

1,500

Alçada

ODT 2 - PBaix. Captació

TOTAL

0,300 C#*D#*E#*F#

0,300

0,300 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

1,260 C#*D#*E#*F#
1,260 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
1,260

TOTAL

S

Subtotal

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

3

3,254

4

[D]

Alçada
4,620 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

4,620 C#*D#*E#*F#

m2

5

[C]

Ample

1,100

G2312141

3,254 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

[D]

0,300

Alçada

Longitud

1,200

4,620

4

1,627 C#*D#*E#*F#

1,500

Esponjament

[C]

1,200

Ample

[E]

3,500

Longitud

TOTAL AMIDAMENT

3,500

[E]

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

T

Tipus

C
S

TOTAL AMIDAMENT

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

5

1,500

1,500

TOTAL AMIDAMENT

0,200

Alçada

[F]

Àrea

[E]

1,000

[D]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Unitats

[C]

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Biguetes obra drenatge
C

m3

5

G2RA6680

6

AMIDAMENTS

4

Ubicació

Tipus

2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

Num. Text

3

1

4

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
DRENATGE
OBRA CIVIL

S

Subtotal

01
03
02

5

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Rasa / Pous. Excavació terra vegetal

DESCRIPCIÓ

Col·lector

UA

1

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

m3

2

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de
piles per a la seva conservació

3

Subtotal

1

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

m3

2

Subtotal

m3

3

G2225521

4

Num. Text

G2225432

4

Num. Text

G2212192

NUM. CODI
1

2

3

EUR
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verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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G228A10F

m3

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

Col·lector

1

Num. Text

2

Subtotal

Rasa / Pous. Reblert superior sòl
tolerable obra

3

m3

4

G2A11000

T

Tipus

C
S

Coeficient

[F]

Alçada
1,100

[E]

Ample
0,200

[D]

Longitud
1,200

[C]

3,500

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

25

0,924 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

0,924 C#*D#*E#*F#

0,924

Alçada
1,100

1,100

Coeficient
2,346 C#*D#*E#*F#

2,346 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2,150

TOTAL

Ample
2,150

[F]

0,200

[E]

Longitud
0,200

[D]

4,960

[C]

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

T

Tipus

Zona impulsió
4,960

1

Num. Text

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació

C

2

ODT 2 - PBaix. Captació

Col·lectors

S

C

T

Tipus

3,500

Longitud

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

3,500

Fórmula

3,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

4,692

4,692 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

3

Col·lector DN-800

S

4

1

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

2

Subtotal

m

3

Rasa / Pous. Banda senyalització

C

T
3,500

Longitud

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

3,500

Fórmula

3,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

Col·lector DN-800

m

1

Tipus

2

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

T

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

S

3

Rasa / Pous. Terra sobrant

m3

Subtotal

G2R45067

4

Num. Text

GDGZU010

4

Num. Text

GD7JS186

5

Arquetes Captació. Reblert lateral sòl
seleccionat aportació

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

7

AMIDAMENTS

8

9

10

11

1

Num. Text

EUR

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

5

4

3

2

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació

Zona impulsió

Arquetes Captacions. Terra sobrant

Subtotal

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix

Col·lector

S

T

S

1,480

1,480

Longitud

3,500

Longitud

1,480

1,480

Ample

1,200

Ample

2,150

2,150

Alçada

0,900

Alçada

1,200

1,200

Esponjament

1,200

Esponjament

5,651 C#*D#*E#*F#

5,651 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

6

ODT 2 - PBaix. Captació

C

7

Subtotal

15,838

26

15,838 SUMORIGEN(G1:G9)

11,302 SUMSUBTOTAL(G5:G8)

4,536 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

4,536 C#*D#*E#*F#

8

C

9

TOTAL AMIDAMENT

O

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Col·lector

Rasa / Pous. Terra sobrant

3,500

Longitud

[C]

1,200

Ample

[D]

Alçada

0,900

Alçada

1,200

Esponjament

1,200

Esponjament

5,651 C#*D#*E#*F#

5,651 C#*D#*E#*F#

m3

Subtotal "A origen"

G2RA7LP0

10

AMIDAMENTS

12

1

Connexió ODT2 - Ptge. Papiol Baix
T

S

Ample

2,150

1,200

C

C

15,838

15,838 SUMORIGEN(G1:G9)

11,302 SUMSUBTOTAL(G5:G8)

4,536 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

4,536 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2

Subtotal

Longitud

1,480

2,150

TOTAL

3

Arquetes Captacions. Terra sobrant

1,480

1,480

[F]

4

Zona impulsió

1,480

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
DRENATGE
ARQUETES

[E]

5

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació
S

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

6

ODT 2 - PBaix. Captació

Num. Text

7

Subtotal

T

8

Tipus

9

O

Ubicació

Arqueta resposició drenatge

S

C

T

Tipus

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

[D]

1,000

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

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

1,000

Unitats

[C]

DESCRIPCIÓ

1

Punt baix 1

UA

2

Punt baix 2

u

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal "A origen"

GDQ9PA11

01
03
03

10

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

NUM. CODI

3

Subtotal

Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m, resistència mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de
límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 800mm
de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm
d'espessor, càrrega i transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols

4

Num. Text

5

EUR
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u

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

27

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar sobre
l'arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample de paret de 14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra,
resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per
incloure tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar alçades de
terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 1,0x1,0m, càrrega i transport de la
llosa així com posada en obra, tot segons plànols

T

Tipus

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
PAVIMENTS
ENDERROCS

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

01
04
01

TOTAL AMIDAMENT

[F]

2,000

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

28

DESCRIPCIÓ

[E]

UA

[D]

m

[C]

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2-4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

G21B1301

NUM. CODI
1

Arqueta resposició drenatge. Tapa
Unitats

1

C

Ubicació

T

Tipus

Barrera seguretat flexible

7,500 C#*D#*E#*F#

Longitud

12,500

12,500 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

5,000 C#*D#*E#*F#

C

S

TOTAL AMIDAMENT

Ubicació

2

Fórmula

2

1

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)
2,000

TOTAL

7,500

Num. Text

[F]

5,000

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

[E]

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

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

[D]

[F]

TOTAL

Fórmula

45,500 C#*D#*E#*F#

[E]

T

[D]

C

[C]

Esbrossada terreny

Tipus

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Tram

128,500 C#*D#*E#*F#

m2

1

45,500

Num. Text

GR111000

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

1,000

[C]

Unitats

Subtotal

1,000

T

2

128,500
5

4

Can Colomé - Connexió AMB

Accés Papiol Baix - Can Colomé

224,500

352,500

224,500 C#*D#*E#*F#

352,500 C#*D#*E#*F#

Àrea

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

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

6

[F]

751,000

TOTAL

Fórmula

751,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Subtotal

[E]

45,500 C#*D#*E#*F#

[D]

128,500 C#*D#*E#*F#

[C]

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Esbrossada terreny

45,500

m2

Tram

128,500

T
1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

224,500 C#*D#*E#*F#

352,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

2

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

224,500

352,500

Àrea
3

Accés Papiol Baix - Can Colomé

C

4

Can Colomé - Connexió AMB

751,000

751,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

5

S

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

TOTAL AMIDAMENT

6

m3

Subtotal

Num. Text

G221C472

7

Num. Text

GR11R150

7

TOTAL AMIDAMENT

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

Fórmula

S

3

1,000

3,808

TOTAL

4

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3

3

Punt baix 1

C

C

[F]

4

Punt baix 2

Embocadura reposició drenatge
1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,904 C#*D#*E#*F#
S

[E]

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

[D]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

1,000

Unitats

[C]

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

T

Tipus

C

S

5

3

TOTAL AMIDAMENT

4

S

Ubicació

u

Subtotal

GD5GE50X

1

Tipus

Subministre i col·locació d'embocadura prefabricada de formigó armat, per a un tub de formigó, PVC o politilè de 800mm
de diàmetre nominal, inclou aleta i solera de 12cm. Totalment col·locada, inclosa la base d'assentament de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, condicionament de la mota o talús de desmunt o terraplè, a punt per entrar en servei.

2

Punt baix 2

Num. Text

3

S

Subtotal

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

Ample
1,904 C#*D#*E#*F#

m2

4

G3Z112N1

[D]

1,380

Fórmula

Longitud

1,380

TOTAL

[C]

1,380

[F]

Unitats

1,380

[E]

1,000

Arqueta resposició drenatge

T

Ubicació

1,000

Tipus

Punt baix 1

Num. Text

2

Punt baix 2

Formigó neteja - Arquetes reposició
drenatge

3

1

4

Ubicació

3,808 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Subtotal

1

ODT 1. - Ca N'Amat. Captació

u

2

ODT 2 - PBaix. Captació

TOTAL AMIDAMENT

5

GDDZ6D4X

3

Subtotal

2

5

Num. Text

GDQ9PL11

AMIDAMENTS

2

3

4

5

4

Num. Text

5

EUR
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3

2

1

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Tram

Excavació paviment tou (Grava/Sauló)
C

T

128,500

45,500

Àrea

0,200

0,200

0,200

0,200

Alçada

44,400 C#*D#*E#*F#

45,800 C#*D#*E#*F#

25,700 C#*D#*E#*F#

9,100 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

4

222,000

229,000

29

125,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
125,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

S

Accés Papiol Baix - Can Colomé
Subtotal

Can Colomé - Connexió AMB

TOTAL AMIDAMENT

5

7

G2194AK1

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

[D]

1,500 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

Alçada

1,500 C#*D#*E#*F#

C

3,000

30

3,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Fórmula

[C]

1,500

TOTAL

Unitats

1,500

[F]

Arquetes obres drenatge ctra. Caldes

1,000

[E]

Ubicació

1,000

T
1

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

Tipus

2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

Num. Text

3

S

TOTAL AMIDAMENT

4

m3

Subtotal

G2R35067

5

AMIDAMENTS

9

C

53,280 C#*D#*E#*F#

54,960 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1,200

1,200

TOTAL

0,200

0,200

[F]

[D]

10,920 C#*D#*E#*F#

C

222,000

229,000

150,000

150,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Accés Papiol Baix - Can Colomé

G2R54267

[F]

[D]

[E]

[C]

TOTAL

Fórmula

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

4,641 C#*D#*E#*F#

T

Barrera seguretat flexible

3,094 C#*D#*E#*F#

Tipus
1

1,500

0,683 C#*D#*E#*F#

1,500

Esponjament

1,928 C#*D#*E#*F#

Esponjament

Ubicació

0,750

1,500

0,750

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

Alçada

1,500

Alçada
2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix
T

S

0,010

0,550
3

Subtotal

Àrea

0,010

Ample

4

Esbrossada terreny

45,500

1,043 C#*D#*E#*F#

7,163 C#*D#*E#*F#

7,500

5

Tram

128,500

1,500

Longitud

6

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

0,010

1,500
12

11

Demolició paviment formigó. a=<2m

Subtotal

T

S

1,500

1,500

4,200 C#*D#*E#*F#

0,750 C#*D#*E#*F#

16,500 C#*D#*E#*F#

EUR

21,450 SUMSUBTOTAL(G13:G1
7)

10,817 SUMSUBTOTAL(G6:G11
)
13

Tram

0,200

0,200

C

C

7

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

477,500

0,010

1,500

Esponjament
Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

2,500

7,735 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

8

69,500

0,200

Alçada
14

14,000

0,550

9

Accés Papiol Baix - Can Colomé

Àrea
15

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

S

C

16
17

18

Subtotal

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

5,000

10

Can Colomé - Connexió AMB

55,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

Can Colomé - Connexió AMB

Fórmula

Fórmula

Subtotal

5

71,500 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
71,500

TOTAL

TOTAL

21,500 C#*D#*E#*F#

21,500

21,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

7

6

S

[E]

[C]

Esponjament

30,840 C#*D#*E#*F#

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

1,200

[F]

[F]

T

Excavació paviment tou (Grava/Sauló)

Alçada

1,200

[E]

[E]

Tipus
1

0,200

[D]

[D]

Num. Text

Àrea

0,200

[C]

Àrea

Longitud
21,500

TOTAL AMIDAMENT

m3

14,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

45,500

14,000

TOTAL

Tram

128,500

[F]

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

[E]

2

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

[D]

3

[C]

4

T

Demolició paviment formigó. a=<2m

2,500 C#*D#*E#*F#

55,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

1

Tram
2,500

55,000

Num. Text

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

T

Tipus

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

S

Àrea

2

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2
Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres
Subtotal

m2

Demolició paviment formigó. a>2m

TOTAL AMIDAMENT

3

5

6

G2194AL5

1

Num. Text

C

99,500 C#*D#*E#*F#

Tram
99,500

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

144,500 C#*D#*E#*F#

2

144,500

34,000 C#*D#*E#*F#

3

34,000

4

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

278,000

278,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

Can Colomé
S

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

5

T

[C]

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

C

m

6

G2191305

Demolició vorada prefabricada

Tipus

Tram

Num. Text
1

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres
Subtotal

m3

S

2
3

4

G2143301

10

4

m2

6

AMIDAMENTS

5

6

7

8

EUR

Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
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19

Tram

Demolició paviment formigó. a>2m
C

T
Àrea
0,200

0,200

Alçada
1,500

1,500

Esponjament
43,350 C#*D#*E#*F#

29,850 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

20

99,500

Subtotal

Can Colomé
S

28

Ubicació

Arquetes obres drenatge ctra. Caldes

Subtotal

C

T

S

0,450

1,500

Esponjament

31

83,400 SUMSUBTOTAL(G19:G2
3)

2,467 C#*D#*E#*F#

1,627 C#*D#*E#*F#

Alçada

1,500

Esponjament

2,467 SUMSUBTOTAL(G25:G2
7)

1,500

Alçada

0,170

Àrea

Ample

0,723

129,123

129,123 SUMORIGEN(G1:G33)

3,254 SUMSUBTOTAL(G29:G3
2)

1,627 C#*D#*E#*F#

1,500

1,500

21,500

1,000

Unitats
0,723

Longitud

1,000

10,200 C#*D#*E#*F#

144,500

23

T

29

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat
S

1,500

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

24

Demolició vorada prefabricada
C

30

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

0,200

21

25

Tram

22

26

31

Subtotal

27

32

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

33

O
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal "A origen"

m3

34

G2RA7LP0

[D]

[F]

[C]

[E]

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

T

Excavació paviment tou (Grava/Sauló)

10,920 C#*D#*E#*F#

Tipus

1

30,840 C#*D#*E#*F#

1,200
1,200

53,280 C#*D#*E#*F#

54,960 C#*D#*E#*F#

Esponjament

Tram

0,200

1,200

1,200

0,200

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

128,500

0,200

0,200

Alçada

2

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

222,000

229,000

Àrea

3

Accés Papiol Baix - Can Colomé

45,500

4

Can Colomé - Connexió AMB

C

5

150,000

150,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

6

S
TOTAL AMIDAMENT

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Alçada

Esponjament

m3

Subtotal

G2RA6680

7

Num. Text

34,000

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

AMIDAMENTS

11

12

Ample

Fórmula

Longitud

4,641 C#*D#*E#*F#

TOTAL

T
1,500

3,094 C#*D#*E#*F#

[F]

C

0,750

1,500

[E]

Barrera seguretat flexible

0,550

0,750

[D]

Ubicació

7,500

0,550

[C]

1

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

5,000

Tipus

2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

Num. Text

3

Subtotal

7,735 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

4

S
5

EUR

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

TOTAL AMIDAMENT

7,735

Pàg.:

32

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Esponjament

1,928 C#*D#*E#*F#

0,683 C#*D#*E#*F#

m3

1,500

Fórmula

Alçada

1,500

TOTAL

0,010

[F]

Àrea

0,010

[E]

Esbrossada terreny

45,500

1,043 C#*D#*E#*F#

7,163 C#*D#*E#*F#

[D]

Tram

128,500

1,500

1,500

[C]

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

0,010

0,010

T
2

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

69,500

477,500

Tipus

3

Accés Papiol Baix - Can Colomé

C

4

Can Colomé - Connexió AMB

10,817

10,817 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

5

S

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

TOTAL AMIDAMENT

6

m3

Subtotal

G2RA73G1

7

Num. Text

G2RA9SB0

AMIDAMENTS

13

14

[D]

16,500 C#*D#*E#*F#

[C]

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

4,200 C#*D#*E#*F#

0,750 C#*D#*E#*F#

T

Demolició paviment formigó. a=<2m

1,500

Tipus
1

0,200

1,500

Num. Text

Tram

2,500

0,200

Esponjament

1,500

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

14,000

Alçada

Esponjament
Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

S

Àrea

43,350 C#*D#*E#*F#

29,850 C#*D#*E#*F#

0,200

2

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres
T

1,500

1,500

Alçada
3

Subtotal

C

0,200

0,200

Àrea

4

Demolició paviment formigó. a>2m

99,500

55,000

6

Tram

144,500

34,000

C

7

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

Can Colomé

T

S

83,400 SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

10,200 C#*D#*E#*F#

21,450 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

8

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

5

9

Subtotal

10

11

Demolició vorada prefabricada

1,500
12

0,200

13

2,467 C#*D#*E#*F#

1,627 C#*D#*E#*F#

1,500

Esponjament

1,627 C#*D#*E#*F#

Esponjament

1,500

0,450

Alçada

1,500

Alçada

1,500

0,170

Àrea

1,500

Ample

T

S

0,723

21,500
Subtotal

Unitats

0,723

Longitud

Tram

Arquetes obres drenatge ctra. Caldes

1,000

C
14

16

Ubicació

1,000

15

17

Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

2,467 SUMSUBTOTAL(G13:G1
5)

18

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix.
Voreres

19

C

20

EUR
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Subtotal
O

S

AMIDAMENTS
Subtotal "A origen"

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
PAVIMENTS
PAVIMENTS

21

01
04
02

22

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
UA
m

Tipus

[C]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Pàg.:

33

3,254 SUMSUBTOTAL(G17:G2
0)
110,571 SUMORIGEN(G1:G21)
110,571

TOTAL

Fórmula

58,500 C#*D#*E#*F#

[E]

33,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Rigola en forma de cuneta de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

58,500

238,500 C#*D#*E#*F#

Longitud
33,000

T

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1.
238,500

C

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Rigola - cuneta a=40cm

3

Can Colomé - Obra Drenatge 2

Tram

4

47,000 C#*D#*E#*F#

1

5

47,000

377,000

377,000 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Can Colomé
S

Subtotal

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

5

4

3

2

1

Accés Papiol Baix - Can Colomé

Accés Papiol Baix

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

Tram calçada

Paviment formigó

166,500

30,500

168,000

44,500

198,500

32,000

131,500

Àrea

[C]

0,150

Alçada

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

Alçada

[D]

2,775 C#*D#*E#*F#

1,125 C#*D#*E#*F#

0,975 C#*D#*E#*F#

33,300 C#*D#*E#*F#

6,100 C#*D#*E#*F#

33,600 C#*D#*E#*F#

8,900 C#*D#*E#*F#

39,700 C#*D#*E#*F#

6,400 C#*D#*E#*F#

26,300 C#*D#*E#*F#

m3

6

G9GAAK43

7

2

Num. Text

G978PGN1

NUM. CODI
1

2

6

Ptge. Can Colomé

Àrea

0,150

Fórmula

7

Can Colomé - Connexió AMB

6,500

0,150

TOTAL

8

Tram vorera

7,500

[F]

9

Vorera Ting 1

18,500

[E]

10

Vorera Ting 2
S

C

C

T

11

Vorera Can Colomé

Tipus

12

Num. Text

13

Subtotal

159,175

159,175 SUMSUBTOTAL(G1:G13
)

14

TOTAL AMIDAMENT

EUR

G965A6DD

m

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

[C]

Vorada T3 Formigó

10,000

T
Tram vorera

28,500 C#*D#*E#*F#

11,500 C#*D#*E#*F#

Tipus
1

Vorera Ting 1

28,500

11,500
S

[C]

Àrea

[D]

[E]

[F]

50,000

TOTAL

Fórmula

2,500 C#*D#*E#*F#

123,500 C#*D#*E#*F#

126,000

34

126,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

2,500

TOTAL AMIDAMENT

123,500

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
PAVIMENTS
BARRERES SEGURETAT

S

C

T

Tipus

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

Longitud
2

Vorera Ting 2

Hidrosembra

C
3

Can Colomé

Tram

50,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

4

1

Accés Papiol Baix - Can Colomé

TOTAL AMIDAMENT

5

2

Can Colomé - Connexió AMB

m2

Subtotal

GR7212K0

6

Num. Text

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

3

AMIDAMENTS

4

3

Num. Text

4

Subtotal

01
04
03

5

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

Fórmula

DESCRIPCIÓ

[F]

UA

[E]

m

[D]

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

[C]

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de
severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

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

T

Barrera flexible protecció

4,000

Tipus
1

Ubicació / element a protegir

4,000

Longitud
Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

C
2

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

8,000

8,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

3

S

Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal
de secció doble ona, suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació,
col·locat

TOTAL AMIDAMENT

4

u

Subtotal

GB2Z3481

5

Num. Text

GB2A5181

NUM. CODI
1

2

EUR
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Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

AMIDAMENTS
Num. Text

Unitats

[D]

[E]

[F]
TOTAL

Pàg.:

Fórmula

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

T

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

C
2,000

Barrera flexible protecció. Extrem

2,000

Ubicació / element a protegir
Obra Drenatge 1. Ca N'Amat

1

Obra Drenatge 2. Torrent Papiol Baix

2
3

4,000

35

4,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

4

S

Subtotal
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
CALES

UA

01
05
01

5

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

m3

Ample

Alçada

Fórmula

Longitud

4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

T
Unitats

2,000

4,500 C#*D#*E#*F#

[F]

C
1,500

2,000

[E]

Excavació de cala per localització de
serveis
1,500

1,500

4,500 C#*D#*E#*F#

4,500 C#*D#*E#*F#

[D]

Tram
1,000
1,500

2,000

2,000

[C]

2

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1
1,000

1,500

1,500

Tipus

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2
1,500

1,500

1

4

1,000

1,000

22,500

22,500 SUMSUBTOTAL(G1:G7)

4,500 C#*D#*E#*F#

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

2,000

Accés Papiol Baix - Can Colomé

1,500

5

1,500

6

1,000

Can Colomé - Connexió AMB

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Fórmula

4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

4,500 C#*D#*E#*F#

[D]

4,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[E]

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

S

7

m3

Subtotal

G228A10F

8

Num. Text

G2225432

NUM. CODI
1

2

T

Tipus

2,000

Excavació de cala per localització de
serveis

2,000

1

Num. Text

1,500

2,000
1,500

Alçada
1,500

1,500
1,500

Ample

Tram

1,000

4,500 C#*D#*E#*F#

4,500 C#*D#*E#*F#

1,500

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

1,000

2,000

2,000

Longitud

2

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

1,500

1,500

1,000

3

Obra Drenatge 2 - Accés Papiol Baix

1,500

1,500

Unitats

4

1,000

1,000

C

5

Accés Papiol Baix - Can Colomé

22,500

EUR

22,500 SUMSUBTOTAL(G1:G7)

Can Colomé - Connexió AMB
S

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS

TOTAL AMIDAMENT

6

Subtotal

01
05

7
8

OBRA
CAPÍTOL

AIGÜES BARCELONA
RETIRADA

Pàg.:

36

DESCRIPCIÓ

Fórmula

UA

TOTAL

u

02
01

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
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Ajuntament del Papiol

M9RZU010

[F]

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

[E]

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

[D]

Abastament existent. Pericons enrasar

1,000

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

[C]

Ubicació

1,000

T
1

Ca N'Amat - Obra Drenatge 1

3,000

Tipus

2

Obra Drenatge 2

Unitats
3

Accés barri Papiol Baix

C

4

5,000

5,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

5

S

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

[C]

Longitud

[D]

0,250

%

m

Unitats

5,000

332,500

C

[F]

Paral·lelisme xarxes serveis

1,000

C

T

Tipus

S

[C]

46,500

Longitud

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

Àrea

[D]

1,500

Esponjament

[F]

Longitud

0,050

[E]

46,500

TOTAL

Fórmula

83,125 C#*D#*E#*F#

25,000 C#*D#*E#*F#

108,125

108,125 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

Fórmula

46,500 C#*D#*E#*F#

46,500

46,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

Fórmula

3,488 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL

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

S

C

T

Tipus

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

S

[E]

Servei

5,000

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis (gestionades pel propi ajuntament o companyies privades) en
l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i segons els criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors,
recobriments i qualsevol altra anomalia. inclou càrrega, transport i cànon abocador de terres i runes a retirar.

1

Abastament. Paral·lel

Tub PVC. Desmuntatge

Tub PVC. Desmuntatge

T
2

Abastament. Encreuaments soterrats

Soterrat (Retirada)

Soterrat (Retirada)

Tipus

3

Num. Text

4

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

TOTAL AMIDAMENT

Subtotal

2

m

3

2

Subtotal

m3

Subtotal

G2R54267

4

Num. Text

G21F201X

5

PJSAXS05

6

Num. Text

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment

AMIDAMENTS
TITOL 3
TITOL 4

1

NUM. CODI

2

3

4

3

Num. Text

4

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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Soterrat (Retirada)

Tub fibrociment. Desmuntatge

m3

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

T

Tipus

C
S

TOTAL AMIDAMENT

Àrea

[D]

1,500

Esponjament

[F]

[C]

0,050

[E]

46,500

TOTAL AMIDAMENT

Longitud

T

Ample

0,800

Alçada

[E]

Longitud
0,400

[D]

46,500

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

Ample

[D]

0,100

Alçada

[E]

Longitud

0,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Coeficient

[F]

Alçada

1,100

[E]

Ample

0,350

[D]

Longitud

0,400

[C]

46,500

3,488

Pàg.:

37

Abastament. Reblert sòl tolerable obra

m3

Canalització cuneta

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Canalització cuneta

Abastament. Reblert sòl seleccionat

1

Subtotal

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Tub PE100 (*)

Canonada

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Tub PE100

Banda senyalització

T

Tipus

C
S

T

Tipus

C

T

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

[D]

0,350

Alçada

1,100

Coeficient

[F]

[C]

0,400

Ample

[E]

46,500

TOTAL AMIDAMENT

1,100

Coeficient

[F]

[D]

0,350

Alçada

[E]

[C]

0,400

Ample

TOTAL AMIDAMENT

46,500

[C]

46,500

Longitud

[C]

46,500

Longitud

[C]

[D]

[D]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

7,161

TOTAL

Pàg.:

Fórmula

7,161 C#*D#*E#*F#

7,161

Fórmula

38

7,161 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

7,161 C#*D#*E#*F#

7,161

7,161 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Fórmula

46,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

46,500 C#*D#*E#*F#

46,500

TOTAL

Fórmula

46,500 C#*D#*E#*F#

46,500

46,500 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Fórmula

EUR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 15 km

S

C

T

Tipus

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

S

C

T

Tipus

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

S

Longitud

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Longitud

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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G228510F

AMIDAMENTS

4

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Num. Text

2

Fórmula

3

2

Num. Text

3

Subtotal

2

m

3

6

2

m

3

Rasa / Pous. Terra sobrant

m3

Subtotal

1

Num. Text

G2R45069

4

Num. Text

GDGZU010

Subministre i execució per part d'Aigües
de Barcelona

4

Num. Text

GFB1C655

4

m3

3,488 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Fórmula

7

8

G2A11000

Subtotal

5

4

3,488

TOTAL

14,880 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

14,880 C#*D#*E#*F#

14,880

TOTAL

1,860 C#*D#*E#*F#
1,860 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
1,860

Fórmula

7,161 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

7,161 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

C

T

Tipus

S

6

3,488 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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G2RA8770

AMIDAMENTS

5

2

Num. Text

3

Subtotal

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
AIGÜES BARCELONA
OBRA CIVIL
DESCRIPCIÓ

T

01
05
02
02

4

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4
UA

Abastament. Excavació
C

C

Abastament. Reblert sòl seleccionat

[C]

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Canalització cuneta

m3

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Tipus

2

Subtotal
S

3

Abastament. Formigó base

Canalització cuneta

46,500

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Canalització cuneta

m3

1

Tipus

2

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

1

S

3

2

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

m3

Subtotal

G2285B0F

4

Num. Text

G31511H1

4

Num. Text

G2225432

NUM. CODI
1

2

3

3

Subtotal

Num. Text

4

EUR
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IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 618 de 672

Canalització cuneta

1

Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2

Canalització cuneta

Rasa / Pous. Terra sobrant

1

Zona obra drenatge 1

Connexió xarxa existents

Abastament. Pericons

46,500

Longitud
0,400

Ample
0,450

Alçada
1,200

Esponjament

TOTAL AMIDAMENT

[D]

0,450

Alçada
1,200

Esponjament

[F]

[C]

0,400

Ample

[E]

46,500

Longitud

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

10,044 C#*D#*E#*F#

10,044

39

10,044 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Fórmula

10,044 C#*D#*E#*F#
10,044 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
10,044

[F]

TOTAL

Fórmula

PISAENES

Ubicació

Quadre bombes

Pa

1

Connexió xarxa Endesa

[C]

1,000

Unitats

[D]

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
TELEFÓNICA

S

C

T

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1,000

Pàg.:

Fórmula

40

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Partida alçada d'abonament íntegre per gestions, sol·licitud estudi tècnic a Endesa i execució de tots els treballs
necessaris per ampliació de potència fins a 3,45kW del quadre d'enllumenat i garantir el seu funcionament per a
l'enllumenat existent i nova potència de bombes.
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Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

1

AMIDAMENTS

2

Num. Text

3

Subtotal

01
05
04

[E]

[F]

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

DESCRIPCIÓ

[D]

UA

1,000

Unitats

[C]

u

T

S

C

TOTAL AMIDAMENT

C

T

Unitats

[C]

5,000

379,000

Longitud

[D]

0,250

%

[F]

Paral·lelisme xarxes serveis

1,000

[E]

Servei

1,000

Tipus
1

Telefónica. Paral·lel

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

94,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis (gestionades pel propi ajuntament o companyies privades) en
l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i segons els criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors,
recobriments i qualsevol altra anomalia. inclou càrrega, transport i cànon abocador de terres i runes a retirar.

2

Telefónica. Encreuaments soterrats

Num. Text

Tipus

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment

4

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

M9RZU010

NUM. CODI
1

Num. Text

Telefónica existent. Pericons enrasar

Fórmula

1

TOTAL

Ubicació

[F]

Accés barri Papiol Baix

[E]

Subtotal

[D]

2

[C]

3

2,000

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

4

[E]

3

99,750

99,750 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

UA

Desmuntatge per a substitució / eliminació de conjunt d'instal·lacions que formen qualsevol tipus de quadre d'enllumenat,
intensitat nominal fins a 630 a, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR

u

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
ENLLUMENAT
RETIRADA

S

4

G21GU01X

01
05
05
01

Subtotal

m

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

[D]

1

NUM. CODI

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4

5

PJSAXS05

1,000

Unitats

2

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

TOTAL AMIDAMENT

1,000

[C]

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

S

C

T

Tipus

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

S

C

T

Tipus

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

S

C

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
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Obra Drenatge 1 - Obra Drenatge 2
Subtotal

2

4

G2RA7LP0

2

Num. Text

3

Subtotal

2

Zona obra drenatge 2

u

3

Subtotal

u

4

GDKZH9B4

5

Num. Text

GDK262B7

4

m3

3

AMIDAMENTS

9

10

11

T

Abastament. Pericons

Tipus

1

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

Num. Text

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

Unitats

Connexió xarxa existents

1,000

C

2

1,000

2,000

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Zona obra drenatge 1
S

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
ENDESA
DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

Zona obra drenatge 2

01
05
03

3

Subtotal

UA

4
5

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

EUR
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Passatge Papiol Baix

Quadre

C

T

Tipus

1,000

Unitats

[C]

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
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2

Quadre enllumenat existent. Retirada
per recol·locació

3

S

C

T

1,000

Unitats

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Pàg.:
Fórmula

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

41

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
1,000

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

Desmuntatge per a substitució / eliminació d'armari de quadre d'enllumenat de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Quadre enllumenat existent. Retirada
per recol·locació

Tipus

Quadre

u

Subtotal

G21GU02X

4

1

Num. Text

AMIDAMENTS

2

Num. Text

Passatge Papiol Baix

1

2

Subtotal
S

3

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
ENLLUMENAT
OBRA CIVIL
DESCRIPCIÓ

Esbrossada terreny
C

T

01
05
05
02

4

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4
UA

Tram

Tipus

Tipus

C
S

Tipus

Ample

[D]

Longitud

0,500

Longitud

[C]

0,500

Ample

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Fórmula

14,750 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

14,750 C#*D#*E#*F#

14,750

TOTAL

14,750 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

14,750 C#*D#*E#*F#

14,750

TOTAL

Fórmula

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

29,500

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

29,500

[C]

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

1

Connexió Quadres

m2

2

Subtotal

Tram

S

3

Connexió Quadres

m2

1

Subtotal

m3

2

G2225432

3

Num. Text

GR11R150

4

Num. Text

GR111000

NUM. CODI
1

2

3

Num. Text

EUR

2

1

Connexió quadre bombes - enllumenat

Xarxa elèctrica

Rasa enllumenat. Excavació

C

T

29,500

0,300

Ample

0,600

Alçada

TOTAL AMIDAMENT

Longitud

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

3

T

Tipus

C

S

[D]

[E]

[C]

0,200

Alçada

[F]

Pàg.:

5,310 C#*D#*E#*F#

5,310

42

5,310 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Fórmula

0,300 C#*D#*E#*F#

0,300

3,240

3,240 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

2,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,400

Ample

0,300

5,000

24,500

Longitud

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

S

Subtotal

m3

Rasa enllumenat. Reblert superior sòl
tolerable obra
Xarxa elèctrica
Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota vorera
Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota terra
Subtotal

m

[F]

29,500

Fórmula

29,500 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

[D]

[E]

[C]

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades

5,000 C#*D#*E#*F#

S

C

T

Unitats

24,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

1,000

Rasa enllumenat. Canalització / Tubs

Longitud

1,000

1

5,000

Num. Text

24,500

Xarxa elèctrica
Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota vorera

Subtotal

m

2
3

4

5

GDGZU010

[F]

29,500

Fórmula

29,500 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL

[D]

[E]

[C]

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

5,000 C#*D#*E#*F#

C

T

Unitats

24,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

1,000

Rasa enllumenat. Banda senyalització

Longitud

1,000

1

5,000

Num. Text

24,500

Xarxa elèctrica
Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota vorera

S

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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

TOTAL AMIDAMENT

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota terra

u

2
3

4

Subtotal

GDK262B8

5

TOTAL AMIDAMENT

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota terra

GDG51311

5

4

3

2

1

Num. Text

G228510F

4

AMIDAMENTS

4

5

6

7

EUR
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[F]
TOTAL

Pàg.:
Fórmula

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

[E]

T

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

[D]

Enllumenat. Pericó registre 40x40cm
C
1,000

[C]

Ubicació
1,000

Tipus

1

Voral Ctra. 1413z

Unitats

2

Ptge. Papiol Baix

43

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Subtotal
S

3

2,000

Fórmula

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

TOTAL AMIDAMENT

4

u

TOTAL

T

[F]

C

[E]

Enllumenat. Pericó registre 40x40cm

[D]

Ubicació

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

[C]

1

1,000

Tipus

2

Voral Ctra. 1413z

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

T

Tipus

C

Tipus

2,000

[F]

TOTAL

Fórmula

0,221 C#*D#*E#*F#
0,221 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
0,221

TOTAL

Fórmula
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Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

Esponjament

1,764 C#*D#*E#*F#

0,720 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

1,200

T

Alçada

1,200

Rasa enllumenat. Terra sobrant

Ample

0,400

1

Longitud

0,200

C

0,300

T

Tipus

C

[D]

0,010

Alçada

1,500

Esponjament

[F]

[C]

0,500

Ample

[E]

29,500

TOTAL AMIDAMENT

Longitud

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

0,221

Fórmula

44

0,221 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

0,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,484

2,484 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

0,300

Esbrossada terreny

TOTAL AMIDAMENT

5,000

Tram

S

24,500
Subtotal

1

Connexió Quadres

m3

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota vorera

Xarxa elèctrica
3

4

5

G2RA9SB0

2

Num. Text

3

S

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
SERVEIS AFECTATS
ENLLUMENAT
EQUIPS / INSTAL·LACIONS

T

S

C

1,000

Unitats

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

1,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

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

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Quadre

[C]

UA

Passatge Papiol Baix

Tipus

u

Subtotal

Num. Text

Subtotal

Quadre enllumenat existent.
Recol·locació
2

TOTAL AMIDAMENT
u

1,000

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la legalització completa de la instal·lació
d'enllumenat, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles obtenció dels nivells d'enllumenat assolits, i validació final
de tota la instal·lació per part del mantenidor del departament d'enllumenat, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs tota la
documentació i gestions pertinents

AMIDAMENT DIRECTE

Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa
existent

3

GHZNLEPX

GHZNCXEX

EUR

u

4

1

01
05
05
03

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota terra

2

AMIDAMENTS

12

2

3

Recol·locació i instal·lació de quadre de comandament d'enllumenat públic de fins a 15kw, homologat per l'ajuntament del
Papiol, el preu inclou el connexionat i posta en marxa de la totalitat dels equips i sistemes existents i en funcionament en la
posició inicial del quadre, inclou totes les comprovacions i posada en marxa del sistema, inclou pedestal de formigó,
col·locació a posició definitiva de l'armari existent amb tot el material interior, instal·lacions i connexió a escomesa elèctrica
existent inclòs

4

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4

2,484

2,484 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Fórmula

TOTAL

[F]

[D]

[E]

[C]

1,200

Esponjament
NUM. CODI

0,400

Alçada

[E]

GHGZU20X

0,720 C#*D#*E#*F#

0,300

1,500

Esponjament

[D]

1

1,764 C#*D#*E#*F#

Ample

0,200

5,000

0,300

Longitud

24,500

TOTAL AMIDAMENT

[D]

0,010

Alçada

[F]

[C]

0,500

Ample

[E]

29,500

TOTAL AMIDAMENT

Longitud

[C]

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

S

C

T

Tipus

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

S

1,200

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

Unitats

3

1,000

Esbrossada terreny

2,000 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

Ptge. Papiol Baix

Tram

S

Subtotal

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota terra
Subtotal

1

Connexió Quadres

TOTAL AMIDAMENT

4

Rasa enllumenat. Terra sobrant

m3

1

Xarxa elèctrica

3

4

2

m3

3

m3

Subtotal

G2RA7LP0

4

Num. Text

G2R54267

5

Connexió quadre bombes - enllumenat.
Sota vorera

2

Num. Text

G2R45067

5

Num. Text

GDKZH9B4

5

Num. Text

AMIDAMENTS

8

9

10

11

Num. Text

EUR
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01
06
01

AMIDAMENT DIRECTE
1,000

Pàg.:

45

DESCRIPCIÓ

1,000

UA

AMIDAMENT DIRECTE

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició segons previsió a partir del reial decret
105/2008 i amb codificació dels residus segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
INDIRECTES
PLANIFICACIÓ OBRES
DESCRIPCIÓ

01
06
02

pa

AMIDAMENTS

PJGR0001

NUM. CODI

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
UA

Trams de rasa

Protecció

Accessos vianants

T

Tipus

C

Tipus

C

C

Tipus

[C]

40,000

Longitud

[D]

0,500

% Trams

[E]

1,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[D]

2,000

Ample

[E]

[C]

2,000

Longitud

[F]

TOTAL AMIDAMENT

4,000

Unitats

[C]

Longitud

[D]

Ample

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

20,000

20,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL

Fórmula

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

16,000

16,000 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL

Fórmula

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

S

Unitats

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

S

Unitats

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs, costos
intermedis de muntatge i desmuntatge s'estimen costos de seguretat i salut a l'obra i estan incorporats dins la partida de
seguretat i salut

1,000

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra

1

Protecció rasa enfront C-1413z

Accessos simultanis

AMIDAMENT DIRECTE

pa

2

m

3

Subtotal

1

m2

2

Accessos vehicles

m2

Subtotal

H1533591

3

Num. Text

H1532581

4

Num. Text

HBC1MPP1

PISV0001

NUM. CODI
1

2

3

4

1

Num. Text

EUR

Accessos simultanis

4,000
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2

AMIDAMENTS
S

2,000

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
INDIRECTES
SEGURETAT I SALUT

2,000

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

01
06
03
UA

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

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

16,000

46

16,000 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

1,000

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL
INDIRECTES
REPOSICIONS / ARRANJAMENTS
UA

1,000

pa

01
06
04

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra

Subtotal

PJGOTR01

pa

3

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

PISS001

NUM. CODI
1

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

NUM. CODI

AMIDAMENT DIRECTE

Partida alçada a justificar per possibles arranjaments i/o reposició de l'estat actual segons requeriment de la direcció
facultativa.

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 622 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 623 de 672
SIGNATURES

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 220 / 2020

2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Document nº 4. Pressupost
Estadística de partides

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 624 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 625 de 672

Pàg.:

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES
1

m3

m2

m3

Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT
20-50),
realitzada
amb
retroexcavadora
i
amb
les
terres deixades a la vora

Apuntalament
i
rases i pous,
d'amplària, amb
una protecció del

estrebada
de
fins a 1 m
fusta, per a
40%

Paviment de formigó vibrat de
formigó per a paviments HF-3,5
MPa
de
resistència
a
flexotracció
i
consistència
plàstica,
escampat
des
de
camió, estesa i vibratge amb
estenedora,
estriat
longitudinal i junts tallats en
fresc

13,04

10,82

15,73

19,41

81,32

278,000

257,333

377,000

316,778

604,165

159,175

3.055,01

3.069,12

3.355,62

4.079,14

4.982,92

2,79 44,29

2,93 41,49

2,95 38,56

3,22 35,61

3,92 32,39

4,78 28,47

11.726,84 11,26 23,69

12.944,11 12,43 12,43

% %ACUM

m

Rigola en forma de cuneta de
formigó
HF-3,5
MPa
de
resistència a flexotracció, de
consistència
plàstica
i
grandària màxima del granulat
20 mm, de 40 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

11,04

133,000

2.907,27

IMPORT

m

Tub de polietilè de designació
PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

22,97

87,044

AMIDAMENT

m2

Demolició
de
paviment
de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

33,40

PREU

m

Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació
U,
de
diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

DESCRIPCIÓ

m

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

1 G9GAAK43

NUM. CODI

2 G2312141

3 G2225432

4 G978PGN1

5 GFB18655

6 G2194AL5

7 GD7JJ186

8 GD7JL186

Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació
U,
de
diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

EUR

1.445,60

202,904

2,000

AMIDAMENT

2.657,35

2.875,15

2.891,20

IMPORT

2,39 54,76

2,55 52,37

2,76 49,82

2,78 47,06

2

14,17

1,000

2.487,23
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

u

Bomba
submergible
per
a
elevació d'aigües residuals amb
una capacitat de bombament de
fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m.
Marca
Sulzer,
model
Piraña
09/2-D01*10-KS-P o equivalent
amb motor modular de 2 pols de
2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic
a 400V i 50Hz. La bomba disposa
de protecció tèrmica, protecció
d'estanqueïtat
i
sistema
de
refrigeració per sumergencia.
Inclou allotjament del motor i
difusor en fundició gris GG 25,
eix d'acer inoxidable AISI 420,
cargoleria en obert més anell
triturador
d'acer
inoxidable
AISI 316 i impulsor i voluta en
fundició gris GG 25. Inclou
també junta mecànica carburo silici i 10 m de cable per
bomba,
tipus
especial
submergible. Inclou tots els
accessoris
(suports,
cablejat...) necessaris per la
seva
correcta
col·locació
i
funcionament,
completament
col·locada
i
instal·lada
en
posició definitiva a l'interior
de
pou
prefabricat
tipus
Synconta de Sulzer o similar.

2.657,35

33,234

% %ACUM

m3

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

74,84

PREU

u

Pou prefabricat model SYNCONTA
902B Gama ABS per a 2 bombes,
alçada 1,69m amb entrades de
DN100, 150 i 200mm i sortida
impulsió
50mm,
W/ADAPTADOR
AS0840 de la casa Sulzer o
similar, de material sintètic
dissenyat
com
estació
de
bombeig
automàtic
d'aigües
residuals
amb
sistema
anti-flotació segons normal EN
12050-1.
Inclou
sistema
de
subjecció i suport per a bombes
submergibles sulzer o similar,
vàlvula de retenció de bola i
vàlvula
de
tancament,
instal·lat
a
ubicació
definitiva
sobre
formigó
de
base i connectat a canonades i
bombes

DESCRIPCIÓ

m3

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

9 GNN2P09X

NUM. CODI

10 G228A10F

11 GNZ2PSSX

12 G31511H1

Formigó per a rases i pous,
HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

EUR
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3
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% %ACUM
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU
206,10

DESCRIPCIÓ

u

1,54 64,29

2,10 59,24

1.095,88

1.600,00

1,54 62,75

2.191,76

Connexió
d'escomeses
/
col·lectors a pous de registre
/ col·lectors existents, inclou
tots els treballs manuals i
materials
que
puguin
ser
necessari
per
a
la
seva
connexió
de
característiques
especials, tot inclòs

1,000

1.600,00

1,50 65,78

2,000

u

Subministrament i muntatge de
cistell de desbast de gruixos
manual
de
planxa
perforada
model
CPP60X40
d'Inagua
o
equivalent, per a arqueta de
2x1
m.
Dimensions
totals
60x40x60 cm, llum de pas de 30
mmi coeficient de perforació
60%. amb material constructiu
AISI
316
L.
Inclòs
guies,
cadena per a elervació i tapa
inferior practicable, col·locat
a ubicació definitiva

1.600,00

1,000

1.559,06

EUR

1,48 67,26

1,97 61,21

u

Terminal curt de 4 m de barrera
de seguretat metàl·lica simple,
amb
abatiment
al
terreny,
format
per
un
perfil
longitudinal de secció doble
ona,
suports
tubulars
col·locats clavats a terra cada
2
m,
captallums,
peces
especials
i
elements
de
fixació, col·locat

1.600,00

207,875

1.537,00

2.054,44

pa

Partida
alçada
íntegre per a la
salut a l'obra

7,50

50,000

4,000

pa

Partida alçada a justificar per
possibles
arranjaments
i/o
reposició
de
l'estat
actual
segons
requeriment
de
la
direcció facultativa.

30,74

513,61

m

Reposició
de
canonades
existents de xarxes de serveis
(gestionades
pel
propi
ajuntament
o
companyies
privades)
en
l'àmbit,
per
paral·lelisme durant l'execució
de les obres i segons els
criteris de la d.f. inclou
l'excavació,
col·lectors,
recobriments i qualsevol altra
anomalia.
inclou
càrrega,
transport i cànon abocador de
terres i runes a retirar.

d'abonament
seguretat i

m

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

13 GDZH001X

NUM. CODI

14 GDDZID6X

15 GB2Z3481

16 PISS001

17 PJGOTR01

18 PJSAXS05

19 G965A6DD

Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

u

Pericó prefabricat de formigó
armat
de
2,0x1,0x2,0m,
resistència mínima del formigó
40N/mm2, armadures tipus B-500
de
límit
elàstic
(fyk)
de
500N/mm2, inclouen solera de
200mm
d'espesor,
inclouen
orificis per al pas de tubs de
fins a 1.000mm de diàmetre i el
segellat de juntes, inclouen 2
ganxos
d'elevació
de
2,5,
col·locat
sobre
formigó
de
neteja
de
10cm
d'espessor,
càrrega i transport del pericó
així com posada en obra, tot
segons plànols

132,82

1.500,00

1.511,19

2,000

10,000

1,000

1,000

AMIDAMENT

1.173,37

1.192,72

1.328,20

1.500,00

1.511,19

IMPORT

1,11 74,81

1,13 73,70

1,15 72,57

1,28 71,43

1,44 70,15

1,45 68,71

4

pa

Partida
alçada
de
cobrament
íntegre per a la seguretat
vial,
senyalització,
abalisament
i
desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la direcció de l'obra

596,36

110,383

1.157,20
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

u

Bastiment
quadrat
de
fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa recolzada, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

10,63

20,000

% %ACUM

u

terra

Pericó prefabricat de formigó
armat
de
1,0x1,0x1,51m,
resistència mínima del formigó
40N/mm2, armadures tipus B-500
de
límit
elàstic
(fyk)
de
500N/mm2, inclouen solera de
140mm
d'espesor,
inclouen
orificis per al pas de tubs de
fins a 800mm de diàmetre i el
segellat de juntes, inclouen 2
ganxos
d'elevació
de
2,5,
col·locat
sobre
formigó
de
neteja
de
10cm
d'espessor,
càrrega i transport del pericó
així com posada en obra, tot
segons plànols

57,86

PREU

m3

Subministrament
de
seleccionada d'aportació

DESCRIPCIÓ

m

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

20 GDQ9PA20

NUM. CODI

21 PISV0001

22 GDDZDDD4

23 GDQ9PA11

24 G2A11000
25 HBC1MPP1

Barrera de PVC injectat de
0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió i amb
el desmuntatge inclòs, costos
intermedis
de
muntatge
i
desmuntatge s'estimen costos de
seguretat i salut a l'obra i
estan
incorporats
dins
la
partida de seguretat i salut

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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5

IMPORT

% %ACUM
1,06 75,87

1,04 76,90

1.100,00

1.078,40

1,01 77,91

1,000

189,859

1.049,71

AMIDAMENT
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

5,68

349,903

1.100,00

Pa

Partida
alçada
d'abonament
íntegre
per
gestions,
sol·licitud
estudi
tècnic
a
Endesa i execució de tots els
treballs
necessaris
per
ampliació de potència fins a
3,45kW del quadre d'enllumenat
i garantir el seu funcionament
per a l'enllumenat existent i
nova potència de bombes.

3,00

DESCRIPCIÓ

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i
transport
de
terres
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins
a 10 km

0,97 78,88

m3

1.012,80

0,86 80,65

8,000

900,19

0,86 81,51

126,60

u

71,500

896,24

0,90 79,78

Cubeta
base
per
a
pou
de
registre formada per una peça
prefabricada
de
formigó,
de
diàmetre
interior
80
cm
i
d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es
col·locaran
anells
de
pou
prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons

12,59

8,000

937,47

u

Quadre de comandament elèctric
amb envolvent aïllant tipus ABS
ECPmini de Sulzer o equivalent
per a 2 bombes de fins a 4kW 9A
amb
tipus
d'alimentació
trifàsica III+N a
400V amb
arrancada
directe.
Inclou
controlador PC211, interruptor
de nivell tipus boia amb 10m de
cable
i
temporatizacions.
Inclou presa de corrent i placa
de terra. Instal·lat

112,03

1,000

m2

Demolició
de
paviment
de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

937,47

u

Acord Ajuntament Papiol - ARC
per al cànon de residus a
dipòsit

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb
codi
170504
segons
la
Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

26 PISAENES

NUM. CODI

27 G2R45067

28 G2RA7LP0

29 GDD1U011

30 GGGAECPX

31 G2194AK1

32 M9RZU010

Desmuntatge i col·locació per
situar a nova rasant de marc i
tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de
recobriment
asfàltic,
amb
morter de ciment

EUR

877,38

186,20

66,884

1,000

4,750

AMIDAMENT

759,06

860,80

877,38

884,45

IMPORT

0,72 85,47

0,73 84,75

0,83 84,03

0,84 83,20

0,85 82,36

% %ACUM

6

m

Paret de formigó prefabricat
per a recrescut de pou quadrat
prefabricat
de
50x50cm
interior, 60x60cm exterior, de
25cm d'alçada lliure i gruix
5cm, amb junt encadellat, per
connexió
de
col·lectors
=<
DN315mm a un màxim de 3 cares,
col·locades
amb
morter
mixt
1:2:10

12,87

43,499

749,66

Pàg.:
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

u

Redacció del projecte as built,
tràmits i totes les tasques
necessàries
per
a
la
legalització
completa
de
la
instal·lació
d'enllumenat,
inclou
plànols,
conjunt
de
verificacions,
entre
elles
obtenció
dels
nivells
d'enllumenat
assolits,
i
validació final de tota la
instal·lació
per
part
del
mantenidor
del
departament
d'enllumenat,
fitxa
informàtica,
taxes
i
certificats,
inclòs
tota
la
documentació
i
gestions
pertinents

17,45

2,000

PREU

m3

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

374,83

DESCRIPCIÓ

m3

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material
seleccionat
de
la
pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

UA

u

Màscara: * (Ordenació per import)

33 GDD2A50X

NUM. CODI

34 GHZNLEPX

35 G228AB0F

36 G2285B0F

37 GDQ9PL11

Llosa de transició superior per
arqueta prefabricada de formigó
armat,
de
dimensions
1,28x1,28x0,20m
per
encaixar
sobre l'arqueta de formigó de
1,0x1,0m interior amb ample de
paret
de
14
cm
amb
junta
matxiembrada
amb
segellat
a
obra, resistència mínima del
formigó
35N/mm2,
armadures
tipus B-500 de límit elàstic
(fyk)
de
500N/mm2,
inclouen
orificis
per
incloure
tapa
d'accés amb el segellat de
juntes,
inclouen
4
ganxos
d'elevació de 1,3t, previstes
per suportar alçades de terres
entre 0 - 0,5m amb trànsit
pesat, col·locat sobre pericó
prefabricat
de
dimensions
1,0x1,0m, càrrega i transport
de la llosa així com posada en
obra, tot segons plànols

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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% %ACUM

7

715,23

IMPORT
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

35,009

AMIDAMENT

20,43

PREU

50,57

DESCRIPCIÓ

m3

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

0,62 89,44

0,68 86,84

m3

Enderroc de fonament de formigó
en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

643,27

0,62 90,06

711,17

m3

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

45,237

642,23

678,29

4,50

150,000

1,000

132,832

14,063

u

Llosa de transició superior per
arqueta prefabricada de formigó
armat,
de
dimensions
2,32x1,36x0,285m per encaixar
sobre l'arqueta de formigó de
2,0x1,0m interior amb ample de
paret de 16/18 cm amb junta
matxiembrada
amb
segellat
a
obra, resistència mínima del
formigó
35N/mm2,
armadures
tipus B-500 de límit elàstic
(fyk)
de
500N/mm2,
inclouen
orificis
per
incloure
tapa
d'accés amb el segellat de
juntes,
inclouen
4
ganxos
d'elevació de 1,3t, previstes
per suportar alçades de terres
entre 0 - 0,5m amb trànsit
pesat, col·locat sobre pericó
prefabricat
de
dimensions
2,0x1,0m, càrrega i transport
de la llosa així com posada en
obra, tot segons plànols

14,22

1,000

678,29

675,00

EUR

0,65 88,82

0,65 88,18

0,68 87,52

m3

Transport
de
terres
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de
10 km

642,23

709,32

m3

Excavació de pous fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

5,34

u

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

38 G228510F

NUM. CODI

39 G2131223

40 G2R54267

41 GDQ9PL20

42 G2R35067

43 G2225521

44 GD5GE50X

Subministre
i
col·locació
d'embocadura
prefabricada
de
formigó armat, per a un tub de
formigó, PVC o politilè de
800mm
de
diàmetre
nominal,
inclou aleta i solera de 12cm.
Totalment col·locada, inclosa
la
base
d'assentament
de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm
de gruix, condicionament de la
mota o talús de desmunt o
terraplè, a punt per entrar en
servei.

u

Brocal per a pou format per un
con
asimètric
de
formigó
prefabricat
de
dimensions
80X60X60
cm,
amb
junt
encadellat,
col·locat
sobre
anell
de
pou
de
registre,
inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l

4,34

544,98

76,30

76,114

125,000

1,000

8,000

AMIDAMENT

490,72

535,84

542,50

544,98

610,40

IMPORT

0,45 93,12

0,47 92,67

0,51 92,20

0,52 91,69

0,52 91,17

0,59 90,64

% %ACUM

8

pa

Partida alçada a justificar per
a la gestió de residus de
construcció i demolició segons
previsió a partir del reial
decret
105/2008
i
amb
codificació dels residus segons
la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

7,04

8,000

467,91
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

m3

Excavació
per
a
caixa
de
paviment en terreny compacte
(SPT
20-50),
realitzada
amb
pala
excavadora
i
càrrega
directa sobre camió

61,34

155,969

PREU

m3

Excavació per a rebaix en capa
de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació
de
piles
per
a
la
seva
conservació

3,00

DESCRIPCIÓ

m

Barrera de seguretat metàl·lica
simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de
contenció
N2,
índex
de
severitat
A,
amplària
de
treball W5 i deflexió dinàmica
1,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador,
amb
un
perfil
longitudinal de secció doble
ona
i
suports
tubulars
col·locats clavats a terra cada
2 m (BMSNA2/T), col·locada en
trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m

0,43 93,56

UA

m3

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició
controlada
dels
residus
de
la
construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb
una
densitat
1,0
t/m3,
procedents
de
construcció
o
demolició,
amb
codi
170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).

452,91

Acord Ajuntament Papiol - ARC
per al cànon de residus a
dipòsit

1,000

u

452,91

Màscara: * (Ordenació per import)

45 GDD1U090

NUM. CODI

46 PJGR0001

47 G221C472

48 G2212192

49 GB2A5181

50 G2RA73G1

51 GHZNCXEX

Connexió
de
la
nova
instal·lació d'enllumenat a la
xarxa
existent.
inclou
les
tasques necessàries d'adequació
a la xarxa existent

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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DOCUMENT
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES
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Pàgina 629 de 672

u

u

u

m

Recol·locació i instal·lació de
quadre
de
comandament
d'enllumenat públic de fins a
15kw,
homologat
per
l'ajuntament
del
Papiol,
el
preu inclou el connexionat i
posta en marxa de la totalitat
dels
equips
i
sistemes
existents i en funcionament en
la posició inicial del quadre,
inclou totes les comprovacions
i posada en marxa del sistema,
inclou
pedestal
de
formigó,
col·locació
a
posició
definitiva de l'armari existent
amb tot el material interior,
instal·lacions
i
connexió
a
escomesa
elèctrica
existent
inclòs

Pericó /Cubeta amb solera de
fons de formigó prefabricat de
50x50cm
interior,
60x60cm
exterior i de 50cm d'alçada
lliure
per
a
base
de
pou
quadrat, amb junt encadellat,
per connexió de col·lectors =<
DN315mm a un màxim de 3 cares,
sobre el qual es col·locaran
anells
/
peces
de
formigó
prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/l
de
15cm
de
gruix,
inclosa
col·locació de graons

Bastiment
circular
de
fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació
U,
de
diàmetre
nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

129,33

7,76

364,85

103,91

215,61

123,92

PREU
0,42 93,98

% %ACUM

9

433,72

0,31 95,79

0,34 95,48

0,35 95,14

0,40 94,79

0,41 94,39

IMPORT

323,33

352,29

364,85

415,64

431,22

3,500

2,500

45,398

1,000

4,000

2,000

AMIDAMENT
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no
especials
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus,
amb
camió
per
a
transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a
10 km

DESCRIPCIÓ

m

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

52 GD7JS186

NUM. CODI

53 GDDZ6D4X

54 GDD2C50X

55 GHGZU20X

56 G2R64267

57 GDD15095

Paret per a pou circular de
D=80 cm de peces de formigó amb
execució
prefabricada
amb
escala
d'acer
galvanitzat,
col·locades
amb
morter
mixt
1:2:10

EUR

m2

m

u

u

u

Desbrossada
de
terreny
amb
desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

Arrencada puntual de tubs i
accessoris
d'instal·lació
de
distribució
d'aigua
superficial,
amb
mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Bastiment
quadrat
i
tapa
quadrada
de
formigó
prefabricat,
recolzada
sobre
anell / cubeta pou quadrat de
pas lliure 500x500 mm i classe
D400, amb dispositiu central
per
obertura,
col·locat
amb
morter

Solera
amb
mitja
canya
de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1x1
m per a tub de diàmetre 40 cm

Solera
amb
mitja
canya
de
formigó HM-20/P/20/I de 25 cm
de gruix mínim i de planta
2,00x1,00
m
per
a
tub
de
diàmetre 40 cm

215,68

1,39

0,30

5,19

67,51

35,09

294,95

4,000

1,000

158,000

765,750

46,500

4,000

8,000

1,000

AMIDAMENT

207,61

208,76

215,68

219,62

229,73

241,34

270,04

280,72

294,95

IMPORT

0,19 98,06

0,20 97,87

0,20 97,67

0,21 97,47

0,21 97,26

0,22 97,05

0,23 96,83

0,26 96,60

0,27 96,34

0,28 96,07

% %ACUM

10

m

Demolició de claveguera de fins
a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36
cm,
de
formigó
vibropremsat,
amb
mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

52,19

1,000

201,20
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u

Armari
metàl·lic
des
de
300x400x180 fins a 500x600x180
mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a
columna

207,61

558,877

PREU

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter

0,36

DESCRIPCIÓ

u

Desmuntatge per a substitució /
eliminació d'armari de quadre
d'enllumenat
de
qualsevol
tipus, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

UA

m

Màscara: * (Ordenació per import)

58 GDB278MR

NUM. CODI

59 GDB27429

60 GDDZT50X

61 G21F201X

62 GR111000

63 G21D1101

64 GG1A0749

65 GDKZH9B4

66 G21GU02X

67 GDGZU010

Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a
20
cm
per
sobre
de
la
canonada,
per
a
malla
senyalitzadora

EUR
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11

% %ACUM

0,14 98,50

0,15 98,21

145,14

0,13 98,64

158,01

29,500

135,70

IMPORT

u

Bastiment circular de fosa gris
i tapa circular de formigó
prefabricat, classe D400, per
col·locar
sobre
pou
tipus
Synconta de Sulzer o similar,
inlclou kits i accessoris per a
l'encaix, col·locat amb morter

4,92

2,000

1,000

m2

Hidrosembra
de
barreja
de
llavors
per
a
gespa
tipus
rústica de baix manteniment de
lleguminoses
amb
gramínies
segons
NTJ
07N,
amb
una
dosificació de 30 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base
de palla picada i fibra curta
de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral
d'alliberament
lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície <
500 m2

67,85

0,12 99,02

AMIDAMENT

Pàg.:
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PREU

m

Canalització amb tub corbable
corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades

130,18

0,12 99,14

158,01

u

Pericó de registre de formigó
prefabricat
sense
fons
de
40x40x45
cm,
per
a
instal·lacions
de
serveis,
col·locat
sobre
solera
de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

765,750

127,79

DESCRIPCIÓ

m2

Plataforma metàl·lica per a pas
de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

0,17

1,000

8,47

66,08

16,000

2,000

135,52

132,16

114,45

0,11 99,25

0,13 98,89

0,13 98,77

0,15 98,37

u

Pericó de registre de formigó
prefabricat
sense
fons
de
40x40x45
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

127,79

9,026

157,50

m2

Recollida de brossa amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió o
contenidor

12,68

126,000

u

Avisador acústic adossable de
230 V, de so musical regulable,
preu
alt,
muntat
superficialment

1,25

m2

UA

Màscara: * (Ordenació per import)

68 GDDZP40X

NUM. CODI

69 GR7212K0

70 GDG51311

71 GDK262B7

72 H1533591

73 GDK262B8

74 GR11R150

75 GGA1ECPX

76 G3Z112N1

Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10
de
consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de
camió

EUR

m3

m

m

m2

Enderroc
d'estructures
de
formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Desmuntatge
de
barrera
de
seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 2-4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Plataforma metàl·lica per a pas
de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs

77,85

80,23

29,29

7,62

4,62

10,044

1,000

1,000

3,000

12,500

21,500

16,000

AMIDAMENT

37,92

73,32

77,85

80,23

87,87

95,25

99,33

100,16

IMPORT

0,04 99,91

0,04 99,88

0,07 99,84

0,07 99,77

0,08 99,69

0,08 99,62

0,09 99,53

0,10 99,44

0,10 99,35

% %ACUM

12

u

Interruptor de nivell per aigua
residual
amb
format
'estàndard', amb contrapès per
conmutar
quan
s'assoleix
el
nivell al qual està instal·lat,
sortida a 2 fils (NO) amb cable
de 10m per a dipòsit, amb
accessoris
de
muntatge,
completament
instal·lat
amb
tots els accessoris

7,30

6,000

37,74

0,04 99,95
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u

Desmuntatge per a substitució /
eliminació
de
conjunt
d'instal·lacions
que
formen
qualsevol
tipus
de
quadre
d'enllumenat,
intensitat
nominal fins a 630 a, amb
mitjans
manuals
i
càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

6,32

3,000

37,36

6,26

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i
transport
de
terres
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins
a 15 km

12,58

0,150

PREU

m

Demolició de pou de diàmetre 80
cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

249,04

DESCRIPCIÓ

m

Demolició de pou de 85x85 cm,
de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans
mecànics
i
càrrega
sobre camió

UA

m

Màscara: * (Ordenació per import)

77 H1532581

NUM. CODI

78 G2191305

79 G21B1301

80 G2143301

81 GNZ2A00X

82 G21GU01X

83 G2R45069

84 G21DFG02

85 G21DHU02

86 GDD24228

Paret per a pou quadrat de
75x75 cm, de gruix 11,5 cm de
maó
calat,
arrebossada
i
lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

EUR
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0,03 99,98

% %ACUM
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33,11

IMPORT

0,02100,00
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11,038

AMIDAMENT

21,00

0,00100,00

Acord Ajuntament Papiol - ARC
per al cànon de residus a
dipòsit

3,00

2,000

0,00

0,00100,00

PREU

10,50

8,035

0,00

0,00100,00

DESCRIPCIÓ

0,00

3,488

0,00

UA

m

Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació
U,
de
diàmetre
nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

0,00

46,500

m3

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents
de
construcció
o
demolició,
amb
codi
170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

Deposició controlada a planta
de
compostage
de
residus
vegetals nets no perillosos amb
una
densitat
0,5
t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

m3

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus
de
plàstic
no
perillosos
amb
una
densitat
0,035
t/m3,
procedents
de
construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

104.143,30 100,00

m

Màscara: * (Ordenació per import)

87 G2RA9SB0

NUM. CODI

88 GD7JC186

89 G2RA6680

90 G2RA8770

91 GFB1C655

TOTAL:

Tub de polietilè de designació
PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

EUR
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NÚMERO
G2131223

CODI
m3

UA
Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

DESCRIPCIÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 1

Pàg.:
1

PREU

m

m

m2

m2

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada
2-4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

12,59 €

4,62 €

29,29 €

50,57 €

m

Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

m3

m

Desmuntatge per a substitució / eliminació de conjunt d'instal·lacions que formen qualsevol tipus de
quadre d'enllumenat, intensitat nominal fins a 630 a, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G2143301

u

Desmuntatge per a substitució / eliminació d'armari de quadre d'enllumenat de qualsevol tipus, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P- 2

u

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

15,73 €

m

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,22 €

G2191305

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

4,34 €

7,04 €

207,61 €

77,85 €

5,19 €

12,58 €

6,32 €

1,39 €

7,62 €

11,04 €

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P- 3

G2194AK1

G2194AL5

G21B1301

G21D1101

G21DFG02

G21DHU02

G21F201X

G21GU01X

G21GU02X

G2212192

G221C472

G2225432

G2225521

m3

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

P- 12

P- 13

P- 14

P- 15

P- 16

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

m3

m3

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

10,63 €

19,41 €

12,87 €

14,17 €

17,45 €

20,43 €

Pàg.:

m2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

4,50 €

2

PREU

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

5,68 €

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

7,30 €

m3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,34 €

UA

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km
(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

7,76 €

CODI

m3

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

0,00 €

G228510F

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

3,00 €

P- 17

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

NÚMERO

G2285B0F

G228A10F

G228AB0F

G2312141

G2A11000

G2R35067

G2R45067

G2R45069

G2R54267

G2R64267

G2RA6680

G2RA73G1

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 18

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

P- 23

P- 24

P- 25

P- 26

P- 27

P- 28

P- 29

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(TRES EUROS)
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CODI
UA
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

DESCRIPCIÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO
m3

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(TRES EUROS)
Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

m3

m

m

Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal
i junts tallats en fresc
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Rigola en forma de cuneta de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat
(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

m

u

u

Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format
per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m,
captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat
(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars
col·locats clavats a terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

m2

m3

m3

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(TRES EUROS)

G2RA7LP0

GD5GE50X

GB2Z3481

GB2A5181

G9GAAK43

G978PGN1

G965A6DD

G3Z112N1

G31511H1

G2RA9SB0

G2RA8770

P- 30

P- 31

P- 32

P- 33

P- 34

P- 35

P- 36

P- 37

P- 38

P- 39

P- 40

Subministre i col·locació d'embocadura prefabricada de formigó armat, per a un tub de formigó,
PVC o politilè de 800mm de diàmetre nominal, inclou aleta i solera de 12cm. Totalment col·locada,
inclosa la base d'assentament de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, condicionament de la
mota o talús de desmunt o terraplè, a punt per entrar en servei.
(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

Pàg.:
3

PREU
3,00 €

0,00 €

3,00 €

74,84 €

12,68 €

30,74 €

10,82 €

81,32 €

61,34 €

513,61 €

642,23 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

m

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

35,09 €

123,92 €

33,40 €

22,97 €

10,50 €

Pàg.:

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

294,95 €

4

PREU

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a
tub de diàmetre 40 cm
(TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

129,33 €

DESCRIPCIÓ

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 2,00x1,00 m
per a tub de diàmetre 40 cm
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

126,60 €

m

m

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

76,30 €

UA

u

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre
interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació
de graons
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

249,04 €

CODI

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

186,20 €

GD7JC186

m

Paret per a pou quadrat de 75x75 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4
(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

103,91 €

P- 41

m

Paret de formigó prefabricat per a recrescut de pou quadrat prefabricat de 50x50cm interior,
60x60cm exterior, de 25cm d'alçada lliure i gruix 5cm, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

NÚMERO

GD7JJ186

GD7JL186

GD7JS186

GDB27429

GDB278MR

GDD15095

GDD1U011

GDD1U090

GDD24228

GDD2A50X

GDD2C50X

u

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
P- 42

P- 43

P- 44

P- 45

P- 46

P- 47

P- 48

P- 49

P- 50

P- 51

P- 52

Pericó /Cubeta amb solera de fons de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior i
de 50cm d'alçada lliure per a base de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de col·lectors
=< DN315mm a un màxim de 3 cares, sobre el qual es col·locaran anells / peces de formigó
prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15cm de gruix, inclosa col·locació
de graons
(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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CODI
u

UA

DESCRIPCIÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

GDDZ6D4X

Pàg.:
5

PREU

u

u

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó prefabricat, classe D400, per col·locar
sobre pou tipus Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a l'encaix, col·locat amb
morter
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos manual de planxa perforada model
CPP60X40 d'Inagua o equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals 60x40x60 cm, llum de
pas de 30 mmi coeficient de perforació 60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies,
cadena per a elervació i tapa inferior practicable, col·locat a ubicació definitiva
(MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

158,01 €

1.095,88 €

215,61 €

P- 53

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat, recolzada sobre anell / cubeta pou
quadrat de pas lliure 500x500 mm i classe D400, amb dispositiu central per obertura, col·locat amb
morter
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

0,36 €

132,82 €

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

67,85 €

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

u

u

u

Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m, resistència mínima del formigó 40N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 140mm d'espesor,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor, càrrega i transport
del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

596,36 €

52,19 €

66,08 €

1.511,19 €

u

4,92 €

67,51 €

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

u

NÚMERO

GDQ9PA20

GDQ9PA11

GDKZH9B4

GDK262B8

GDK262B7

GDGZU010

GDG51311

GDDZT50X

GDDZP40X

GDDZID6X

GDDZDDD4

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P- 54

P- 55

P- 56

P- 57

P- 58

P- 59

P- 60

P- 61

P- 62

P- 63

P- 64

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m, resistència mínima del formigó 40N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 200mm d'espesor,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2
ganxos d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor, càrrega i transport
del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
(MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

u

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de dimensions
2,32x1,36x0,285m per encaixar sobre l'arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb ample de paret
de 16/18 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra, resistència mínima del formigó
35N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure
tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar
alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions
2,0x1,0m, càrrega i transport de la llosa així com posada en obra, tot segons plànols
(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

13,04 €

206,10 €

678,29 €

374,83 €

Pàg.:

u

Connexió d'escomeses / col·lectors a pous de registre / col·lectors existents, inclou tots els treballs
manuals i materials que puguin ser necessari per a la seva connexió de característiques especials,
tot inclòs
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

0,00 €

6

PREU

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

215,68 €

DESCRIPCIÓ

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
(ZERO EUROS)

127,79 €

u

u

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb
finestreta, fixat a columna
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

937,47 €

UA

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical regulable, preu alt, muntat superficialment
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

364,85 €

CODI

u

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus ABS ECPmini de Sulzer o equivalent
per a 2 bombes de fins a 4kW 9A amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb arrancada
directe. Inclou controlador PC211, interruptor de nivell tipus boia amb 10m de cable i
temporatizacions. Inclou presa de corrent i placa de terra. Instal·lat
(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

452,91 €

GDQ9PL11

u

Recol·locació i instal·lació de quadre de comandament d'enllumenat públic de fins a 15kw,
homologat per l'ajuntament del Papiol, el preu inclou el connexionat i posta en marxa de la totalitat
dels equips i sistemes existents i en funcionament en la posició inicial del quadre, inclou totes les
comprovacions i posada en marxa del sistema, inclou pedestal de formigó, col·locació a posició
definitiva de l'armari existent amb tot el material interior, instal·lacions i connexió a escomesa
elèctrica existent inclòs
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

877,38 €

P- 65

u

Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. inclou les tasques necessàries
d'adequació a la xarxa existent
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

NÚMERO

GDQ9PL20

GDZH001X

GFB18655

GFB1C655

GG1A0749

GGA1ECPX

GGGAECPX

GHGZU20X

GHZNCXEX

GHZNLEPX

u

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de dimensions
1,28x1,28x0,20m per encaixar sobre l'arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample de paret
de 14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2,
armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure tapa d'accés
amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t, previstes per suportar alçades de
terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 1,0x1,0m,
càrrega i transport de la llosa així com posada en obra, tot segons plànols
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 66

P- 67

P- 68

P- 69

P- 70

P- 71

P- 72

P- 73

P- 74

P- 75

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la legalització completa
de la instal·lació d'enllumenat, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles obtenció dels
nivells d'enllumenat assolits, i validació final de tota la instal·lació per part del mantenidor del
departament d'enllumenat, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs tota la documentació i gestions
pertinents
(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:
7

PREU

m2

u

u

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir
la brossa
(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2 bombes, alçada 1,69m amb entrades
de DN100, 150 i 200mm i sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840 de la casa Sulzer o
similar, de material sintètic dissenyat com estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb
sistema anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou sistema de subjecció i suport per a bombes
submergibles sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i vàlvula de tancament, instal·lat a
ubicació definitiva sobre formigó de base i connectat a canonades i bombes
(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Interruptor de nivell per aigua residual amb format 'estàndard', amb contrapès per conmutar quan
s'assoleix el nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de 10m per a dipòsit, amb
accessoris de muntatge, completament instal·lat amb tots els accessoris
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

6,26 €

1,25 €

0,17 €

0,30 €

2.657,35 €

80,23 €

DESCRIPCIÓ

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

8,47 €

UA

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

57,86 €

CODI

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

112,03 €

NÚMERO

m2

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs, costos intermedis de muntatge i desmuntatge s'estimen costos de seguretat i
salut a l'obra i estan incorporats dins la partida de seguretat i salut
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1.100,00 €

1.445,60 €

m

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment
(CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

1.600,00 €

u

u

Partida alçada d'abonament íntegre per gestions, sol·licitud estudi tècnic a Endesa i execució de
tots els treballs necessaris per ampliació de potència fins a 3,45kW del quadre d'enllumenat i
garantir el seu funcionament per a l'enllumenat existent i nova potència de bombes.
(MIL CENT EUROS)

GNN2P09X

Pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra
(MIL SIS-CENTS EUROS)

P- 76

GNZ2A00X

GNZ2PSSX

GR111000

GR11R150

GR7212K0

H1532581

H1533591

HBC1MPP1

M9RZU010

PISAENES

PISS001

pa

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de fins a
12 m3/h a una alçària d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña 09/2-D01*10-KS-P o
equivalent amb motor modular de 2 pols de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La
bomba disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i sistema de refrigeració per
sumergencia. Inclou allotjament del motor i difusor en fundició gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI
420, cargoleria en obert més anell triturador d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en
fundició gris GG 25. Inclou també junta mecànica carburo - silici i 10 m de cable per bomba, tipus
especial submergible. Inclou tots els accessoris (suports, cablejat...) necessaris per la seva correcta
col·locació i funcionament, completament col·locada i instal·lada en posició definitiva a l'interior de
pou prefabricat tipus Synconta de Sulzer o similar.
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P- 77

P- 78

P- 79

P- 80

P- 81

P- 82

P- 83

P- 84

P- 85

P- 86

P- 87
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PJSAXS05

m

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis (gestionades pel propi ajuntament o
companyies privades) en l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i segons els
criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors, recobriments i qualsevol altra anomalia. inclou
càrrega, transport i cànon abocador de terres i runes a retirar.
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
P- 88

Octubre 2020

AUTOR DEL PROJECTE EXECUTIU
Ernest Soms Alabart
Enginyer de Camins, Canals i Ports
EiP, Estudis i Projectes
www.eip.cat - eip.eip@outlook.com

Pàg.:

7,50 €

8
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m3

UA

DESCRIPCIÓ

Altres conceptes
Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Pàg.:
1

PREU
50,57 €

29,29 €

50,57 €

29,29 €
4,62 €
4,62 €
12,59 €
12,59 €

11,04 €

Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

7,62 €

11,04 €

m2

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats
a terra i situats cada 2-4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

7,62 €

m

m2

m

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

G21B1301

G2194AL5

G2194AK1

G2191305

G2143301

NÚMERO CODI
G2131223
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

6,32 €

1,39 €

1,39 €

m

G21D1101

G21DFG02

m

P- 7

P- 8

G21DHU02

u

m

Desmuntatge per a substitució / eliminació de conjunt d'instal·lacions que
formen qualsevol tipus de quadre d'enllumenat, intensitat nominal fins a 630 a,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

77,85 €

5,19 €

12,58 €

4,34 €

7,04 €

7,04 €

207,61 €

77,85 €

5,19 €

u

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Altres conceptes

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació

207,61 €

m3

m3

Desmuntatge per a substitució / eliminació d'armari de quadre d'enllumenat de
qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

12,58 €

6,32 €

P- 9

G221C472

G2212192

G21GU02X

G21GU01X

G21F201X

Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

P- 10

P- 11

P- 12

P- 13

P- 14

UA

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

DESCRIPCIÓ

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Altres conceptes

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Altres conceptes

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Altres conceptes

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Altres conceptes

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Altres conceptes

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
4,34 €

15,73 €

14,22 €

15,73 €

20,43 €

14,22 €

17,45 €

20,43 €

14,17 €

17,45 €

12,87 €

14,17 €

19,41 €

12,87 €

0,13320 €
1,62360 €
0,87244 €

16,78 €

Altres conceptes

5,68 €

4,50 €

4,50 €

10,63 €

Altres conceptes

10,12000 €
0,51 €

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a una protecció del 40%
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3
usos

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Terra seleccionada

Altres conceptes

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Altres conceptes

7,30 €

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 10 km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km
Altres conceptes

m3

m3

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

5,34 €

7,30 €

5,68 €

m3

m3

Altres conceptes
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G31511H1

B2RA9SB0

G2RA9SB0

B2RA8770

G2RA8770

B2RA7LP0

G2RA7LP0

B2RA73G1

G2RA73G1

B2RA6680

G2RA6680

G2R64267

CODI

3

PREU
5,34 €

Pàg.:

Altres conceptes

7,76 €

DESCRIPCIÓ

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes

3,00 €

0,14 €

2,86000 €

3,00 €

0,00 €

7,76 €

m3

0,00 €

m3

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,86000 €

0,14 €

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00 €

74,84 €

0,15 €

2,85500 €

3,00 €

0,00 €

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

m3

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

UA
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m2

UA

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

m

Rigola en forma de cuneta de formigó HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat
Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica
Altres conceptes

m

m3

u

m

Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment
al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports
tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i
elements de fixació, col·locat
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe RA3 a dues cares

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un
perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a
terra cada 2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe RA3 a dues cares
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135121
Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE
135122
Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica,
segons UNE 135123
Altres conceptes

Altres conceptes

Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc
Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

GB2Z3481

BBMZT110

BBMZP010
BBMZS120

BBMZ2310

BBM2AA00

BBC4C010

GB2A5181

B06B1300

G9GAAK43

B06B1300

G978PGN1

B965A6D0

B0710250

B06NN14C

G965A6DD

B06NLA1C

G3Z112N1

NÚMERO CODI
B064300B

P- 34

P- 35

P- 36

P- 37

P- 38

P- 39

BBC4C010

Pàg.:

4

PREU

8,94 €

65,90220 €

12,68 €

5,90 €

6,77880 €

30,74 €

6,20520 €

0,10509 €

5,60700 €

10,82 €

18,82 €

2,77 €

8,05200 €

81,32 €

70,45500 €

61,34 €

10,87 €

0,37625 €

19,54000 €

15,65000 €

3,95000 €
3,89500 €

15,51 €

2,42000 €

513,61 €

6,02000 €
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UA

u

m

Altres conceptes
Subministre i col·locació d'embocadura prefabricada de formigó armat, per a
un tub de formigó, PVC o politilè de 800mm de diàmetre nominal, inclou aleta i
solera de 12cm. Totalment col·locada, inclosa la base d'assentament de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, condicionament de la mota o talús
de desmunt o terraplè, a punt per entrar en servei.
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Embocadura prefabricada de formigó armat de base trapezoidal
120/215x110cm i 119cm alçada, per a un tub de formigó, PVC o politilè de
800mm de diàmetre nominal, inclou aleta i solera de 12cm.
Altres conceptes
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

DESCRIPCIÓ
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135121
Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE
135122
Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica,
segons UNE 135123
Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barrera metàl·lica, segons
UNE 135122
Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE
135122
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GD7JJ186

BD7JC180

GD7JC186

BD52E50X

B064300B

GD5GE50X

BBMZX120

BBMZW150

BBMZT110

BBMZP010
BBMZS120

BBMZ2310

NÚMERO CODI
BBM2AA00

P- 40

P- 41

P- 42

P- 43

P- 44

BD7JS180

Pàg.:
5

PREU
78,16000 €
93,90000 €
23,70000 €
7,79000 €
4,84000 €
94,18000 €
45,69000 €

642,23 €

159,33 €

11,90116 €
552,31000 €

10,50 €

78,02 €

6,93 €

3,57000 €

22,97 €

12,47460 €

10,50 €
33,40 €

19,44120 €

13,96 €
123,92 €

90,32100 €

DESCRIPCIÓ

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

UA

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de
planta 2,00x1,00 m per a tub de diàmetre 40 cm
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

Paret de formigó prefabricat per a recrescut de pou quadrat prefabricat de
50x50cm interior, 60x60cm exterior, de 25cm d'alçada lliure i gruix 5cm, amb
junt encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3
cares, col·locades amb morter mixt 1:2:10
Peça de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior, de 25cm
d'alçada lliure i gruix 5cm per a recrescut de pou quadrat, amb junt
encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares

Altres conceptes

Paret per a pou quadrat de 75x75 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

Altres conceptes

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
Con de formigó prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per a brocal de
pou, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

Altres conceptes

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat,
sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a
base pou circular, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

Altres conceptes

m

m

m

u

u

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt
1:2:10
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

Altres conceptes
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GDD2A50X

B0F1DHA1

B0111000
B0512401

GDD24228

BDDZ51A0

BDD1U090

GDD1U090

BDDZ51A0

BDD1U010

B064300C

GDD1U011

BDDZ51A0

BDD153A0

GDD15095

B064300C

GDB278MR

B064300C

GDB27429

CODI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 45

P- 46

P- 47

P- 48

P- 49

P- 50

P- 51

BDD2A50X

Pàg.:

6

35,09 €

PREU
33,60 €

12,73 €

22,36355 €

294,95 €

99,95 €

195,00447 €

129,33 €

75,05400 €

38,44 €

15,84000 €

126,60 €

6,44385 €

76,99000 €

15,84000 €

76,30 €

27,33 €

32,42000 €

33,32 €

10,56000 €

249,04 €

0,01116 €
1,76490 €

18,49120 €

186,20 €

228,77 €

136,47900 €
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CODI
BDDZ51A0

GDD2C50X

B064300C
BDD2C50X
BDDZ51A0

GDDZ6D4X

B0710250
BDDZ6DDX

GDDZDDD4

BDDZDDD0

B0710250

GDDZID6X

B0710250
BDDZID6X

GDDZP40X

UA

u

u

u

u

u

Pàg.:
7

15,84000 €

PREU

DESCRIPCIÓ
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

25,84 €

131,00000 €

1,17239 €

158,01 €

114,71 €

980,00000 €

1,17239 €

1.095,88 €

24,64 €

107,01000 €

1,17239 €

132,82 €

29,64 €

184,80000 €

1,17239 €

215,61 €

24,56 €

15,84000 €

60,12000 €

3,39150 €

103,91 €

33,88 €

Altres conceptes

Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos manual de
planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o equivalent, per a arqueta de
2x1 m. Dimensions totals 60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de
perforació 60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies, cadena per
a elervació i tapa inferior practicable, col·locat a ubicació definitiva
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos manual de
planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o equivalent, per a arqueta de
2x1 m. Dimensions totals 60x40x60 cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de
perforació 60%. amb material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies, cadena
per a elervació i tapa inferior practicable

Altres conceptes

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment circular i tapa - embornal circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

Altres conceptes

Pericó /Cubeta amb solera de fons de formigó prefabricat de 50x50cm interior,
60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure per a base de pou quadrat, amb
junt encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3
cares, sobre el qual es col·locaran anells / peces de formigó prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15cm de gruix, inclosa
col·locació de graons
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Cubeta amb solera de formigó prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm
exterior i de 50cm d'alçada lliure per a base de pou quadrat, amb junt
encadellat, per connexió de col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 52

P- 53

P- 54

P- 55

P- 56

BDDZP40X

B0710250

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó prefabricat, classe
D400, per col·locar sobre pou tipus Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i
accessoris per a l'encaix, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó prefabricat, classe
D400, per col·locar sobre pou tipus Synconta de Sulzer o similar, inlclou kits i
accessoris per a l'encaix
Altres conceptes
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GDQ9PA11

BDKZH9B0

B0710150

GDKZH9B4

B0330020
BDK21495

GDK262B8

BDK21495

B064500B

GDK262B7

BDGZU010

GDGZU010

BG22TH10

GDG51311

BDDZT50X

B0710250

CODI
GDDZT50X

DESCRIPCIÓ

Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat, recolzada sobre
anell / cubeta pou quadrat de pas lliure 500x500 mm i classe D400, amb
dispositiu central per obertura, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat, recolzada sobre
anell / cubeta pou quadrat de pas lliure 500x500 mm i classe D400, amb
dispositiu central per obertura

Altres conceptes

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 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
Altres conceptes

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Altres conceptes

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

Altres conceptes

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 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
Grava de pedrera, per a drens
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes

Altres conceptes

u

u

u

m

m

u

UA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P- 57

NÚMERO

P- 58

P- 59

P- 60

P- 61

P- 62

P- 63

BDK2PA11

Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m, resistència mínima del
formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen solera de 140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de
fins a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació
de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor, càrrega i
transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m, resistència mínima del
formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen solera de 140mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de
fins a 800mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos
d'elevació de 2,5t

Pàg.:

8

PREU

67,51 €

1,17239 €

43,75000 €

4,92 €

22,59 €

1,82700 €

0,36 €

3,09 €

0,11220 €
0,25 €

67,85 €

3,57040 €

16,33000 €

66,08 €

47,95 €

1,88471 €
16,33000 €

52,19 €

47,87 €

0,11485 €

34,71000 €

17,37 €

596,36 €

390,98000 €
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CODI
G222R102

G22NX055

GDQ9PA20

BDK2PA20

G222R102

G22NX055

GDQ9PL11

BDK2PL11

GDQ9PL20

u

u

u

UA

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de
dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar sobre l'arqueta de formigó de
1,0x1,0m interior amb ample de paret de 14 cm amb junta matxiembrada amb
segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus
B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure tapa
d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t,
previstes per suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat,
col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 1,0x1,0m, càrrega i transport
de la llosa així com posada en obra, tot segons plànols
Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de
dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar sobre arqueta de formigó de
1,0x1,0m interior amb ample de paret de 14 cm amb junta matxiembrada
amb segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures
tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure
tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t,
previstes per suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat
Altres conceptes

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m, resistència mínima del
formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
inclouen solera de 200mm d'espesor, inclouen orificis per al pas de tubs de
fins a 1.000mm de diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos
d'elevació de 2,5, col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor,
càrrega i transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m, resistència mínima del
formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2,
sense solera, inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm de
diàmetre i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació de 7,5/10t
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
Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en formació de soleres de
pericons, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, mesurat
sobre perfil teòric
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ
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
Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en formació de soleres de
pericons, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, mesurat
sobre perfil teòric
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 64

P- 65

P- 66

BDK2PL20

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de
dimensions 2,32x1,36x0,285m per encaixar sobre l'arqueta de formigó de
2,0x1,0m interior amb ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada
amb segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures
tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure
tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t,
previstes per suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat,
col·locat sobre pericó prefabricat de dimensions 2,0x1,0m, càrrega i transport
de la llosa així com posada en obra, tot segons plànols
Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó armat, de
dimensions 2,32x1,36x0,285m per encaixar sobre arqueta de formigó de
2,0x1,0m interior amb ample de paret de 16/18 cm amb junta matxiembrada
amb segellat a obra, resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures
tipus B-500 de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure
tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació de 1,3t,
previstes per suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m amb trànsit pesat
Altres conceptes

Pàg.:
9

PREU
19,38881 €

9,91866 €

176,07 €
1.511,19 €

1.218,93000 €

52,91579 €

19,70596 €

219,64 €
374,83 €

209,31000 €

678,29 €

165,52 €

498,32000 €

179,97 €
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GHGZU20X

BHGWU001

BHGAECPX

GGGAECPX

BGWA1000

BGA1ECPX

GGA1ECPX

BGW1A000

BG1A0740

GG1A0749

BFB1C650

GFB1C655

BFB18600

GFB18655

B0B2A000

B065760A

CODI
GDZH001X

u

Connexió d'escomeses / col·lectors a pous de registre / col·lectors existents,
inclou tots els treballs manuals i materials que puguin ser necessari per a la
seva connexió de característiques especials, tot inclòs
Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes

Recol·locació i instal·lació de quadre de comandament d'enllumenat públic de
fins a 15kw, homologat per l'ajuntament del Papiol, el preu inclou el
connexionat i posta en marxa de la totalitat dels equips i sistemes existents i
en funcionament en la posició inicial del quadre, inclou totes les
comprovacions i posada en marxa del sistema, inclou pedestal de formigó,
col·locació a posició definitiva de l'armari existent amb tot el material interior,
instal·lacions i connexió a escomesa elèctrica existent inclòs
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

Altres conceptes

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus ABS ECPmini de
Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins a 4kW 9A amb tipus d'alimentació
trifàsica III+N a 400V amb arrancada directe. Inclou controlador PC211,
interruptor de nivell tipus boia amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou
presa de corrent i placa de terra. Instal·lat
Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus ABS ECPmini
de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins a 4kW 9A amb tipus
d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb arrancada directe. Inclou
controlador PC211, interruptor de nivell tipus boia amb 10m de cable i
temporatizacions. Inclou presa de corrent i placa de terra
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

Altres conceptes

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical regulable, preu alt,
muntat superficialment
Avisador acústic / lluminós per senyalització d'alarma. Alimentació a 230V,
preparat per ser utilitzat en quadres ECP
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats
superficialment

Altres conceptes

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a servei
exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna
Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a servei
exterior, porta amb finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

Altres conceptes

m

u

u

u

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

UA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P- 67

NÚMERO

P- 68

P- 69

P- 70

P- 71

P- 72

P- 73

B064300C
BHGWU001

Pàg.:

10

PREU

206,10 €

24,14400 €

13,04 €

21,60000 €
160,36 €

1,54020 €

0,00 €

11,50 €

0,00 €

215,68 €

182,99000 €

5,38000 €
27,31 €

127,79 €

105,00000 €

22,42 €

0,37000 €

937,47 €

599,00000 €

94,16000 €

364,85 €

244,31 €

3,73065 €

94,16000 €
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GNZ2PSSX

BEVZA00X

BEV2A00X

GNZ2A00X

BNN2P09X

GNN2P09X

GHZNLEPX

GHZNCXEX

CODI
Altres conceptes

452,91 €

PREU
266,96 €

11

u

Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. inclou les
tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent
Altres conceptes

877,38 €

Pàg.:

u

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la
legalització completa de la instal·lació d'enllumenat, inclou plànols, conjunt de
verificacions, entre elles obtenció dels nivells d'enllumenat assolits, i validació
final de tota la instal·lació per part del mantenidor del departament
d'enllumenat, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs tota la documentació i
gestions pertinents
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ

u

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de fins a 12 m3/h a una alçària d'elevació màxima de 19 m.
Marca Sulzer, model Piraña 09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor
modular de 2 pols de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba
disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i sistema de refrigeració
per sumergencia. Inclou allotjament del motor i difusor en fundició gris GG 25,
eix d'acer inoxidable AISI 420, cargoleria en obert més anell triturador d'acer
inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris GG 25. Inclou també
junta mecànica carburo - silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial
submergible. Inclou tots els accessoris (suports, cablejat...) necessaris per la
seva correcta col·locació i funcionament, completament col·locada i
instal·lada en posició definitiva a l'interior de pou prefabricat tipus Synconta de
Sulzer o similar.
Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de
bombament de fins a 12 m3/h a una alçària d'elevació màxima de 19 m.
Marca Sulzer, model Piraña 09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor
modular de 2 pols de 2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La
bomba disposa de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i sistema de
refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament del motor i difusor en fundició
gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI 420, cargoleria en obert més anell
triturador d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor i voluta en fundició gris GG 25.
Inclou també junta mecànica carburo - silici i 10 m de cable per bomba, tipus
especial submergible. Inclou tots els accessoris (suports, cablejat...)
necessaris per la seva correcta col·locació i funcionament, completament
col·locada i instal·lada.
Altres conceptes

2.657,35 €

13,30000 €
15,93 €

51,00000 €

80,23 €

365,60 €

1.080,00000 €

1.445,60 €

877,38 €

452,91 €

u

Interruptor de nivell per aigua residual amb format 'estàndard', amb contrapès
per conmutar quan s'assoleix el nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils
(NO) amb cable de 10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge,
completament instal·lat amb tots els accessoris
Interruptor de nivell per aigua residual amb format 'estàndard', amb contrapès
per conmutar quan s'assoleix el nivell al qual està instal·lat, sortida a 2 fils
(NO) amb cable de 10m per a dipòsit, amb accessoris de muntatge
Contrapès per interruptor de nivell tipus ABS KS o equivalent
Altres conceptes

UA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 74

P- 75

P- 76

P- 77

P- 78

u

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2 bombes, alçada
1,69m amb entrades de DN100, 150 i 200mm i sortida impulsió 50mm,
W/ADAPTADOR AS0840 de la casa Sulzer o similar, de material sintètic
dissenyat com estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb sistema
anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou sistema de subjecció i suport
per a bombes submergibles sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i
vàlvula de tancament, instal·lat a ubicació definitiva sobre formigó de base i
connectat a canonades i bombes
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CODI
BNZ2PSSX

GR111000

GR11R150

GR7212K0

B0111000
BR34J000
BR361100
BR3A7000
BR3PAN00
BR4U1K00

H1532581
B0DZWA03

H1533591
B0DZWC03

HBC1MPP1

BBC1MPP2

M9RZU010

PISAENES

UA

Altres conceptes

Pàg.:

12

PREU

2.310,00000 €

0,30 €

347,35 €

0,30 €

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil
o disc, sense recollir la brossa

Altres conceptes

0,17 €

€
€
€
€
€
€

1.100,00 €

112,03 €

112,03 €

6,18 €

51,68000 €

57,86 €

2,54 €

5,93000 €

8,47 €

2,44 €

3,82000 €

6,26 €

0,21 €

0,00372
0,10770
0,40095
0,17970
0,20000
0,14310

1,25 €

0,17 €

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Altres conceptes

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de
ciment

Altres conceptes

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat
d'unió i amb el desmuntatge inclòs, costos intermedis de muntatge i
desmuntatge s'estimen costos de seguretat i salut a l'obra i estan incorporats
dins la partida de seguretat i salut
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat
d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut

Altres conceptes

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=
1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos, per a seguretat i salut

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada
<= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Altres conceptes

m2

Pa

u

m

m2

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2
Aigua
Bioactivador microbià
Estabilitzant sintètic de base acrílica
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

m2

DESCRIPCIÓ
Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2 bombes, alçada
1,69m amb entrades de DN100, 150 i 200mm i sortida impulsió 50mm,
W/ADAPTADOR AS0840 de la casa Sulzer o similar, de material sintètic
dissenyat com estació de bombeig automàtic d'aigües residuals amb sistema
anti-flotació segons normal EN 12050-1. Inclou sistema de subjecció i suport
per a bombes submergibles sulzer o similar, vàlvula de retenció de bola i
vàlvula de tancament

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 79

P- 80

P- 81

P- 82

P- 83

P- 84

P- 85

P- 86

Partida alçada d'abonament íntegre per gestions, sol·licitud estudi tècnic a
Endesa i execució de tots els treballs necessaris per ampliació de potència
fins a 3,45kW del quadre d'enllumenat i garantir el seu funcionament per a
l'enllumenat existent i nova potència de bombes.
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CODI

PISS001

PJSAXS05

UA

pa

m

13

PREU
1.100,00 €

Pàg.:

Sense descomposició

1.600,00 €

DESCRIPCIÓ

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra
Sense descomposició

7,50 €

7,50 €

1.600,00 €

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis (gestionades pel propi
ajuntament o companyies privades) en l'àmbit, per paral·lelisme durant
l'execució de les obres i segons els criteris de la d.f. inclou l'excavació,
col·lectors, recobriments i qualsevol altra anomalia. inclou càrrega, transport i
cànon abocador de terres i runes a retirar.
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 87

P- 88

Octubre 2020

AUTOR DEL PROJECTE EXECUTIU
Ernest Soms Alabart
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PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

PRESSUPOST
OBRA

Pàg.: 1

IMPORT

RESIDUALS

AMIDAMENT
224,06

01

PREU
2,000

37,92

CAPÍTOL

112,03

6,000

ENDERROCS

DESCRIPCIÓ

6,32

219,62

01

UA
Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment
asfàltic, amb morter de ciment (P - 85)

158,000

711,17

NUM. CODI
u

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)
1,39

14,063

TITOL 3

m
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 7)

7,76

50,57

327,04

5

4

3

2

G2R64267

G2131223
m3

M9RZU010

G21DFG02
m

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 1)

42,144

126,43

m3

1

G21D1101

m3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 27)

42,144

G2RA73G1

1.646,24

3,00

6
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

01.01.01

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 29)

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

TITOL 3
01

TOTAL
OBRA

IMPORT

RESIDUALS

AMIDAMENT

OBRA CIVIL

PREU

01

DESCRIPCIÓ

02

UA

NUM. CODI

371,58

CAPÍTOL

52,781

3.944,16

TITOL 3

7,04

274,36

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 13)

250,741

7.010,39

m3

15,73

19,294

1.915,01

G2212192

14,22

25,588

361,174

1

19,41

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 16)

74,84

G2225432

m3

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 21)

2

G2225521
m2

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)

3

m3

2.543,23

860,80

G2312141

179,480

66,884

G31511H1

14,17

12,87

4

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM (P - 20)

5

G228AB0F

G228A10F

m3

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 33)

6

7

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 19)

EUR
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66,884

3.055,01

126,60

PREU

8,000

8,000

AMIDAMENT

610,40

280,72

1.012,80

IMPORT

24.970,48

710,98

133,000

Pàg.: 2

10,63

PRESSUPOST

22,97

2.907,27

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22)

12 G2R45067

11 GDGZU010

10 GD7JL186

m

87,044

79,22

m3

33,40

220,044

849,69

G2A11000

0,36

149,594

448,78

GD7JJ186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

5,68

149,594

8

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 59)

3,00

9

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 24)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

01.01.02

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

DESCRIPCIÓ

35,09

8,000

1.062,56

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

u

UA

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100
cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de
pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P - 48)

76,30

8,000

323,33

01

TITOL 3

13 G2RA7LP0

TOTAL
OBRA

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm (P 45)

132,82

2,500

2.473,20

RESIDUALS

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l (P - 49)

129,33

12,000

415,64

POUS

u

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

206,10

4,000

01

m

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter mixt 1:2:10 (P - 47)

103,91

03

u

Pericó /Cubeta amb solera de fons de formigó prefabricat de
50x50cm interior, 60x60cm exterior i de 50cm d'alçada lliure per a

Connexió d'escomeses / col·lectors a pous de registre /
col·lectors existents, inclou tots els treballs manuals i materials
que puguin ser necessari per a la seva connexió de
característiques especials, tot inclòs (P - 67)

CAPÍTOL

GDD1U011

GDB27429

GDD1U090

GDDZDDD4

GDD15095

GDZH001X

GDD2C50X

u

TITOL 3

1

NUM. CODI

2

3

4

5

6

7

EUR
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m
Paret de formigó prefabricat per a recrescut de pou quadrat
prefabricat de 50x50cm interior, 60x60cm exterior, de 25cm
d'alçada lliure i gruix 5cm, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares, col·locades amb
morter mixt 1:2:10 (P - 51)

base de pou quadrat, amb junt encadellat, per connexió de
col·lectors =< DN315mm a un màxim de 3 cares, sobre el qual es
col·locaran anells / peces de formigó prefabricats, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15cm de gruix, inclosa
col·locació de graons (P - 52)

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal al Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient 2020/1077 - Clau 220 / 2020
Ajuntament del Papiol

GDD2A50X

GDDZT50X

u

PRESSUPOST

8

9
Bastiment quadrat i tapa quadrada de formigó prefabricat,
recolzada sobre anell / cubeta pou quadrat de pas lliure 500x500
mm i classe D400, amb dispositiu central per obertura, col·locat
amb morter
(P - 57)

01
IMPULSIÓ

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.01.03

02

TITOL 3

OBRA
01

TOTAL

CAPÍTOL

186,20

4,000

4,750

270,04

884,45

Pàg.: 3

67,51

18,727

4.400,07

234,99

294,58

7.333,14

16,525

OBRA CIVIL

TITOL 3

DESCRIPCIÓ

15,73

226,691

187,55

G2225432

2,506

552,22

2

74,84

31,646

502,74

155,39

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 13)

14,22

17,45

24,608

336,40

IMPORT

m3

UA

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)

19,41

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 33)

20,43

31,646

22,073

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 16)

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM (P - 18)

10,63

3.355,62

AMIDAMENT

m3

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 17)

257,333

7,04

m2

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22)

13,04

PREU

G2225521

G2212192

G2312141

1

3

NUM. CODI

4

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 21)

m3

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

21,00

7

G31511H1

G2A11000
m

2,000

5

8
GFB18655

10,50

G228510F

G2285B0F

9

m

6

10 GD7JC186

93,36

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

259,333
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 59)

0,36
m

11 GDGZU010

EUR
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12 G2R45067

m3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 24)

3,00

5,68

21,943

21,943

01.02.01

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

PRESSUPOST

TITOL 3

13 G2RA7LP0

TOTAL

124,64

Pàg.: 4

65,83

2.657,35

PREU

1,000

1,000

AMIDAMENT

678,29

1.511,19

2.657,35

IMPORT

10.324,39

DESCRIPCIÓ

1.511,19

1,000

37,36

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

Pou prefabricat model SYNCONTA 902B Gama ABS per a 2
bombes, alçada 1,69m amb entrades de DN100, 150 i 200mm i
sortida impulsió 50mm, W/ADAPTADOR AS0840 de la casa
Sulzer o similar, de material sintètic dissenyat com estació de
bombeig automàtic d'aigües residuals amb sistema anti-flotació
segons normal EN 12050-1. Inclou sistema de subjecció i suport
per a bombes submergibles sulzer o similar, vàlvula de retenció
de bola i vàlvula de tancament, instal·lat a ubicació definitiva
sobre formigó de base i connectat a canonades i bombes (P - 78)

678,29

0,150

158,01

01

u

UA

Pericó prefabricat de formigó armat de 2,0x1,0x2,0m, resistència
mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit
elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 200mm d'espesor,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 1.000mm de diàmetre
i el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació de 2,5,
col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor, càrrega i
transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
(P - 64)

249,04

1,000

265,64

OBRA

u

Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó
armat, de dimensions 2,32x1,36x0,285m per encaixar sobre
l'arqueta de formigó de 2,0x1,0m interior amb ample de paret de
16/18 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra,
resistència mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus B-500
de límit elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure
tapa d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos
d'elevació de 1,3t, previstes per suportar alçades de terres entre 0
- 0,5m amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de
dimensions 2,0x1,0m, càrrega i transport de la llosa així com
posada en obra, tot segons plànols (P - 66)

158,01

2,000

294,95

CAPÍTOL

u

Paret per a pou quadrat de 75x75 cm, de gruix 11,5 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P 50)

132,82

1,000

IMPULSIÓ

m

Bastiment circular de fosa gris i tapa circular de formigó
prefabricat, classe D400, per col·locar sobre pou tipus Synconta
de Sulzer o similar, inlclou kits i accessoris per a l'encaix, col·locat
amb morter (P - 56)

294,95

ARQUETES

u

Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

02

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de
gruix mínim i de planta 2,00x1,00 m per a tub de diàmetre 40 cm
(P - 46)

02

GNZ2PSSX

GDQ9PA20

GDQ9PL20

GDD24228

GDDZP40X

GDDZDDD4

GDB278MR

u

TITOL 3

1

NUM. CODI

2

3

4

5

6

7

EUR
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8
G3Z112N1

m2

PRESSUPOST

01.02.02

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

TITOL 3
01

TOTAL
OBRA

DESCRIPCIÓ

IMPULSIÓ

UA
Subministrament i muntatge de cistell de desbast de gruixos
manual de planxa perforada model CPP60X40 d'Inagua o
equivalent, per a arqueta de 2x1 m. Dimensions totals 60x40x60
cm, llum de pas de 30 mmi coeficient de perforació 60%. amb
material constructiu AISI 316 L. Inclòs guies, cadena per a
elervació i tapa inferior practicable, col·locat a ubicació definitiva
(P - 55)

EQUIPS / INSTAL·LACIONS

u

Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una
capacitat de bombament de fins a 12 m3/h a una alçària
d'elevació màxima de 19 m. Marca Sulzer, model Piraña
09/2-D01*10-KS-P o equivalent amb motor modular de 2 pols de
2kW a l'eix a 2900rpm, trifàsic a 400V i 50Hz. La bomba disposa
de protecció tèrmica, protecció d'estanqueïtat i sistema de
refrigeració per sumergencia. Inclou allotjament del motor i difusor
en fundició gris GG 25, eix d'acer inoxidable AISI 420, cargoleria
en obert més anell triturador d'acer inoxidable AISI 316 i impulsor
i voluta en fundició gris GG 25. Inclou també junta mecànica
carburo - silici i 10 m de cable per bomba, tipus especial
submergible. Inclou tots els accessoris (suports, cablejat...)
necessaris per la seva correcta col·locació i funcionament,
completament col·locada i instal·lada en posició definitiva a
l'interior de pou prefabricat tipus Synconta de Sulzer o similar. (P 76)

02

u

Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm,
per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P
- 70)

03

u

Quadre de comandament elèctric amb envolvent aïllant tipus ABS
ECPmini de Sulzer o equivalent per a 2 bombes de fins a 4kW 9A
amb tipus d'alimentació trifàsica III+N a 400V amb arrancada
directe. Inclou controlador PC211, interruptor de nivell tipus boia
amb 10m de cable i temporatizacions. Inclou presa de corrent i
placa de terra. Instal·lat (P - 72)

NUM. CODI

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical regulable,
preu alt, muntat superficialment (P - 71)

CAPÍTOL

u

TITOL 3

GGA1ECPX
u

2

3

4
GGGAECPX

GG1A0749

GNN2P09X

GDDZID6X

5
GNZ2A00X

1

6

03

01

DRENATGE

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.02.03

Interruptor de nivell per aigua residual amb format 'estàndard',
amb contrapès per conmutar quan s'assoleix el nivell al qual està
instal·lat, sortida a 2 fils (NO) amb cable de 10m per a dipòsit,
amb accessoris de muntatge, completament instal·lat amb tots els
accessoris (P - 77)

01

TITOL 3

OBRA

TOTAL

CAPÍTOL

5,218

Pàg.: 5
66,16

IMPORT

12,68

AMIDAMENT

5.668,95

PREU

2.191,76

2.891,20

2,000

2,000

1.095,88

1.445,60

215,68

1,000

127,79

1,000

937,47

1,000

80,23

215,68

127,79

1,000

937,47

80,23

UA

Demolició de pou de 85x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

DESCRIPCIÓ

12,58

PREU

3,000

AMIDAMENT

37,74

IMPORT

6.444,13

m

ENDERROCS

TITOL 3

G21DHU02

NUM. CODI
1

EUR
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2

G2R64267

G2RA73G1

G2RA6680

3,00

7,76

3,254

3,254

9,76

DRENATGE

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

4,620

316,38

133,92

72,67

72,75

25,25
m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 27)

0,00

Pàg.: 6

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

0,300

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 29)

OBRA CIVIL

m3

0,00

PRESSUPOST

3

4

03

01.03.01

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

02

01

TITOL 3
OBRA

TOTAL

CAPÍTOL

9,418

TITOL 3

DESCRIPCIÓ

15,73

16,300

2

G2225432

8,87

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 13)

14,22

IMPORT
m3

UA

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)

19,41

245,48

1,260

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 16)

81,88

AMIDAMENT

m3

3,280

13,09

7,04

m2

74,84

4,692

49,88

PREU

G2225521

G2212192

G2312141

1

3

NUM. CODI

4

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 21)
m3

17,45

0,924

433,72

7

G31511H1

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 33)

14,17

3,500

4,692

5

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM (P - 18)

10,63

G228A10F

G2285B0F

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 19)

123,92

6

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22)

1,26

m

3,500

89,96

m3

0,36

15,838

G2A11000

5,68

GD7JS186

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 59)

8

m

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un

9

m3

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 44)
10 GDGZU010

11 G2R45067

EUR
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recorregut de fins a 10 km (P - 24)

DRENATGE

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

m3

PRESSUPOST
12 G2RA7LP0
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

01

01.03.02

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

03

TITOL 3

OBRA

TOTAL

CAPÍTOL
03

GDQ9PA11

GDQ9PL11

GD5GE50X

G3Z112N1

GDDZ6D4X

Pàg.: 7

47,51

596,36

PREU
2,000

AMIDAMENT

1.192,72

IMPORT

15,838

DESCRIPCIÓ

3,00

u

UA
Pericó prefabricat de formigó armat de 1,0x1,0x1,51m, resistència
mínima del formigó 40N/mm2, armadures tipus B-500 de límit
elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen solera de 140mm d'espesor,
inclouen orificis per al pas de tubs de fins a 800mm de diàmetre i
el segellat de juntes, inclouen 2 ganxos d'elevació de 2,5,
col·locat sobre formigó de neteja de 10cm d'espessor, càrrega i
transport del pericó així com posada en obra, tot segons plànols
(P - 63)

1.494,62

u
Llosa de transició superior per arqueta prefabricada de formigó
armat, de dimensions 1,28x1,28x0,20m per encaixar sobre
l'arqueta de formigó de 1,0x1,0m interior amb ample de paret de
14 cm amb junta matxiembrada amb segellat a obra, resistència
mínima del formigó 35N/mm2, armadures tipus B-500 de límit
elàstic (fyk) de 500N/mm2, inclouen orificis per incloure tapa
d'accés amb el segellat de juntes, inclouen 4 ganxos d'elevació
de 1,3t, previstes per suportar alçades de terres entre 0 - 0,5m
amb trànsit pesat, col·locat sobre pericó prefabricat de
dimensions 1,0x1,0m, càrrega i transport de la llosa així com
posada en obra, tot segons plànols (P - 65)

DESCRIPCIÓ

642,23

12,68

1,000

3,808

642,23

48,29

431,22

IMPORT

2,000

AMIDAMENT

3.064,12

PREU

225,30

95,25

751,000

12,500

0,30

7,62

215,61

749,66

u

Subministre i col·locació d'embocadura prefabricada de formigó
armat, per a un tub de formigó, PVC o politilè de 800mm de
diàmetre nominal, inclou aleta i solera de 12cm. Totalment
col·locada, inclosa la base d'assentament de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, condicionament de la mota o
talús de desmunt o terraplè, a punt per entrar en servei. (P - 40)

UA

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2-4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

2,000

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 34)

PAVIMENTS

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

m

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 79)

374,83

u

ARQUETES

TITOL 3

1

NUM. CODI

2

3

4

5

01

01.03.03

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)

04

TITOL 3

OBRA

TOTAL

CAPÍTOL

01

m2

ENDERROCS

TITOL 3

GR111000

G21B1301

NUM. CODI
1

2

EUR
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G2194AK1
G2194AL5

G2191305

G2143301

G2R35067

12,59

4,34

0,17

278,000

71,500

125,000

751,000

99,33

3.069,12

900,19

542,50

7.325,91

127,67

11,04

21,500

87,87

Pàg.: 8

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 4)

4,62

3,000

675,00

PRESSUPOST

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

29,29

150,000

689,52

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 80)

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 3)

4,50

129,123

450,00

m2

m3

Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

5,34

150,000

0,00

01.04.01

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 29)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 32)

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 23)

3,00

7,735

32,45

GR11R150

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 26)

0,00

10,817

G221C472

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,00

331,71

3

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

110,571

4

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,00
m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 14)
5
6

7

8

9

10 G2R54267

11 G2RA7LP0

12 G2RA6680

13 G2RA9SB0

TITOL 3

14 G2RA73G1

TOTAL

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

IMPORT

PAVIMENTS

4.079,14

04

377,000

AMIDAMENT

01

10,82

PREU

OBRA

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL

m

PAVIMENTS

G978PGN1

UA

02

TITOL 3

1

NUM. CODI

EUR

Rigola en forma de cuneta de formigó HF-3,5 MPa de resistència
a flexotracció, de consistència plàstica i grandària màxima del

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol
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Pàg.: 9

1.537,00

12.944,11

50,000

157,50

159,175

m3
Paviment de formigó vibrat de formigó per a paviments HF-3,5
MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 37)
30,74

126,000

81,32

m
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P 35)
1,25

granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat (P - 36)
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G9GAAK43

G965A6DD

GR7212K0

m2

PRESSUPOST
2

3

4

18.717,75

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície
< 500 m2 (P - 81)
01.04.02
PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

TITOL 3
01

TOTAL
OBRA
PAVIMENTS

IMPORT

BARRERES SEGURETAT

AMIDAMENT

04

PREU

490,72

03

DESCRIPCIÓ

8,000

CAPÍTOL

UA

61,34

2.545,16

2.054,44

m

4,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat
A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada
2 m (BMSNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m (P - 38)

513,61

u

TITOL 3

GB2A5181

NUM. CODI
1

2

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.04.03

Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple,
amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de
secció doble ona, suports tubulars col·locats clavats a terra cada
2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat
(P - 39)

01

TITOL 3

GB2Z3481

TOTAL
OBRA

SERVEIS AFECTATS

353,93

IMPORT

CALES

22,500

AMIDAMENT

05

15,73

PREU

01

DESCRIPCIÓ

672,76

318,83

m3

22,500

UA

14,17

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.05.01

m3

CAPÍTOL

G2225432

G228A10F

TITOL 3
01

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 19)

TITOL 3

1

NUM. CODI

2

TOTAL
OBRA

EUR
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5,000

AMIDAMENT

560,15

IMPORT

Pàg.: 10

PREU

810,94

SERVEIS AFECTATS

PRESSUPOST

112,03

108,125

241,34

AIGÜES BARCELONA

DESCRIPCIÓ

7,50

46,500

18,63

RETIRADA

u

UA

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment
asfàltic, amb morter de ciment (P - 85)

5,19

3,488

0,00

02

m

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis
(gestionades pel propi ajuntament o companyies privades) en
l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i segons
els criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors, recobriments i
qualsevol altra anomalia. inclou càrrega, transport i cànon
abocador de terres i runes a retirar. (P - 88)

5,34

3,488

01

m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució
d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 10)

0,00

05

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 26)

CAPÍTOL

M9RZU010

PJSAXS05

G21F201X

G2R54267

G2RA8770

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

1.631,06

m3

TITOL 3
TITOL 4

1

NUM. CODI

2

3

4

5

SERVEIS AFECTATS

01.05.02.01

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

AIGÜES BARCELONA

TITOL 4
01

OBRA CIVIL

TOTAL
OBRA

05

234,06

IMPORT

02

14,880

AMIDAMENT

139,20

02

15,73

PREU

1,860

124,96

TITOL 4

DESCRIPCIÓ

74,84

7,161

146,30

CAPÍTOL

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)

17,45

7,161

0,00

76,12

TITOL 3

m3

UA

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 33)

20,43

7,161

2

3

4

G228510F

G2285B0F

G31511H1

G2225432

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM (P - 18)

46,500

1

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 17)

0,00

10,63

NUM. CODI

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 22)

16,74

m

46,500

73,32

m3

0,36

10,044

G2A11000

7,30

GFB1C655

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 59)

5

m

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un

6

GDGZU010

G2R45069

m3

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 69)
7

8

EUR
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m3

u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 60)

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

recorregut de fins a 15 km (P - 25)
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G2RA7LP0

PRESSUPOST
9

10 GDK262B7

u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 62)

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.05.02.02
01
SERVEIS AFECTATS

TITOL 4

11 GDKZH9B4

TOTAL

05

OBRA
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

ENDESA

UA

03

NUM. CODI
PISAENES

Pa

TITOL 3

1

01
SERVEIS AFECTATS

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.05.03

Partida alçada d'abonament íntegre per gestions, sol·licitud estudi
tècnic a Endesa i execució de tots els treballs necessaris per
ampliació de potència fins a 3,45kW del quadre d'enllumenat i
garantir el seu funcionament per a l'enllumenat existent i nova
potència de bombes. (P - 86)

05

TITOL 3

OBRA

TOTAL

CAPÍTOL
04

3,00

67,85

10,044

2,000

Pàg.: 11

30,13

135,70

104,38

IMPORT

2,000

AMIDAMENT

1.100,00

52,19

PREU

1,000

1.080,91

1.100,00

UA

DESCRIPCIÓ

7,50

112,03

PREU

99,750

1,000

AMIDAMENT

748,13

112,03

IMPORT

1.100,00

u

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa
de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment
asfàltic, amb morter de ciment (P - 85)

05

01

SERVEIS AFECTATS

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

DESCRIPCIÓ

77,85

PREU

1,000

AMIDAMENT

77,85

IMPORT

RETIRADA

u

UA

860,16

m

TELEFÓNICA

TITOL 3

PJSAXS05

M9RZU010

NUM. CODI
1

2

05

01.05.04

Reposició de canonades existents de xarxes de serveis
(gestionades pel propi ajuntament o companyies privades) en
l'àmbit, per paral·lelisme durant l'execució de les obres i segons
els criteris de la d.f. inclou l'excavació, col·lectors, recobriments i
qualsevol altra anomalia. inclou càrrega, transport i cànon
abocador de terres i runes a retirar. (P - 88)

OBRA

TITOL 3

CAPÍTOL

TOTAL

TITOL 3

01

G21GU01X

ENLLUMENAT

TITOL 4

1

NUM. CODI

Desmuntatge per a substitució / eliminació de conjunt
d'instal·lacions que formen qualsevol tipus de quadre
d'enllumenat, intensitat nominal fins a 630 a, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 11)

EUR
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2

G21GU02X

05

01

OBRA CIVIL

ENLLUMENAT

SERVEIS AFECTATS

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

u

PRESSUPOST

05

01.05.05.01

Desmuntatge per a substitució / eliminació d'armari de quadre
d'enllumenat de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

OBRA

02

TITOL 4

CAPÍTOL

TOTAL

TITOL 4

TITOL 3

207,61

1,000

207,61

Pàg.: 12

4,43

IMPORT

285,46

14,750

2,51

AMIDAMENT

83,53

0,30

5,310

14,750

PREU

0,17

66,19

DESCRIPCIÓ

15,73

3,240

145,14

m2
GR111000

20,43

29,500

10,62

UA
1

NUM. CODI

4,92

29,500

132,16

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 79)

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 17)

0,36

2,000

104,38

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 80)

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 58)

66,08

2,000

14,11

m2

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 59)

52,19

2,484

1,18

m3

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
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 - 61)

5,68

0,221

7,45

GR11R150

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 62)

5,34

2,484

G2225432

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 24)

3,00

2

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 26)

3

G228510F

GDG51311

GDGZU010

GDK262B8

GDKZH9B4

G2R45067

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,66

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 30)

0,221

m3

01.05.05.02

Acord Ajuntament Papiol - ARC per al cànon de residus a dipòsit
(P - 32)

572,36

3,00

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 15)
4

5

6

7

8

9

10 G2R54267

11 G2RA7LP0

TITOL 4

12 G2RA9SB0

TOTAL

EUR
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ENLLUMENAT

SERVEIS AFECTATS

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

PRESSUPOST
OBRA
05

Pàg.: 13

IMPORT

05

AMIDAMENT

CAPÍTOL

PREU
364,85

TITOL 3

DESCRIPCIÓ
1,000

EQUIPS / INSTAL·LACIONS

UA
364,85

452,91

544,98

PREU

1,000

AMIDAMENT

544,98

IMPORT

1,000

DESCRIPCIÓ

1.695,14

pa

1.500,00

IMPORT

544,98

UA

452,91

877,38

u

INDIRECTES

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

1,000

Recol·locació i instal·lació de quadre de comandament
d'enllumenat públic de fins a 15kw, homologat per l'ajuntament
del Papiol, el preu inclou el connexionat i posta en marxa de la
totalitat dels equips i sistemes existents i en funcionament en la
posició inicial del quadre, inclou totes les comprovacions i
posada en marxa del sistema, inclou pedestal de formigó,
col·locació a posició definitiva de l'armari existent amb tot el
material interior, instal·lacions i connexió a escomesa elèctrica
existent inclòs
(P - 73)

01

877,38

u
Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques
necessàries per a la legalització completa de la instal·lació
d'enllumenat, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles
obtenció dels nivells d'enllumenat assolits, i validació final de tota
la instal·lació per part del mantenidor del departament
d'enllumenat, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs tota la
documentació i gestions pertinents (P - 75)

03

NUM. CODI
GHGZU20X

GHZNLEPX

GHZNCXEX

u

TITOL 4

1

2

3

06

01.05.05.03

Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent.
inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent
(P - 74)

01

TITOL 4

OBRA

TOTAL

CAPÍTOL

PJGR0001

01.06.01

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció
i demolició segons previsió a partir del reial decret 105/2008 i amb
codificació dels residus segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 0)

1,000

AMIDAMENT

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

PREU

1.157,20

01

TITOL 3

GESTIÓ DE RESIDUS

TITOL 3

1

NUM. CODI

TOTAL
OBRA

1.500,00

20,000

100,16

INDIRECTES

DESCRIPCIÓ

57,86

16,000

PLANIFICACIÓ OBRES

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra
(P - 0)

6,26

06

pa

UA

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs, costos intermedis
de muntatge i desmuntatge s'estimen costos de seguretat i salut a
l'obra i estan incorporats dins la partida de seguretat i salut (P 84)

02

m

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

CAPÍTOL

PISV0001

HBC1MPP1

H1532581

m2

TITOL 3

1

NUM. CODI

2

3

EUR

H1533591

m2

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.06.02
01

TITOL 3

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)
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4

PRESSUPOST

TOTAL

INDIRECTES

OBRA

SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ

06

UA

03

NUM. CODI

CAPÍTOL

PRESSUPOST 2003. SANEJAMENT PAPIOL

01.06.03

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a
l'obra (P - 87)

INDIRECTES

TITOL 3

PISS001

pa

TITOL 3

1

06

01

TOTAL
OBRA

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL

pa

01.06.04

UA

REPOSICIONS / ARRANJAMENTS

PJGOTR01

TITOL 3

Partida alçada a justificar per possibles arranjaments i/o reposició
de l'estat actual segons requeriment de la direcció facultativa. (P 0)

04

TITOL 3

1

NUM. CODI

TOTAL

135,52

Pàg.: 14

AMIDAMENT

IMPORT

1.600,00

IMPORT

16,000

PREU

1,000

1.600,00

8,47

1.600,00

1,000

AMIDAMENT

2.892,88

PREU

1.600,00

1.600,00

1.600,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST
1

1.631,06
1.080,91
2.711,97

Pàg.:

Retirada
Obra civil
Aigües Barcelona
285,46
572,36
1.695,14
2.552,96

Import
01.05.02.01
01.05.02.02
01.05.02
Retirada
Obra civil
Equips / Instal·lacions
Enllumenat

NIVELL 4: TITOL 4
Titol 4
Titol 4
Titol 3
01.05.05.01
01.05.05.02
01.05.05.03
01.05.05
5.264,93

Titol 4
Titol 4
Titol 4
Titol 3

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01

Cales
Aigües Barcelona
Endesa
Telefónica
Enllumenat
Serveis afectats

Enderrocs
Paviments
Barreres seguretat
Paviments

Enderrocs
Obra civil
Arquetes
Drenatge

Obra civil
Arquetes
Equips / Instal·lacions
Impulsió

Enderrocs
Obra civil
Pous
Residuals

672,76
2.711,97
1.100,00
860,16
2.552,96
7.897,85

7.325,91
18.717,75
2.545,16
28.588,82

72,75
1.494,62
3.064,12
4.631,49

10.324,39
5.668,95
6.444,13
22.437,47

1.646,24
24.970,48
7.333,14
33.949,86

Import

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05

NIVELL 3: TITOL 3

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

544,98
2.892,88
1.600,00
1.600,00
6.637,86

EUR

Import

104.143,35

33.949,86
22.437,47
4.631,49
28.588,82
7.897,85
6.637,86
104.143,35

Import

104.143,35

Gestió de residus
Planificació obres
Seguretat i salut
Reposicions / Arranjaments
Indirectes

Residuals
Impulsió
Drenatge
Paviments
Serveis afectats
Indirectes
Pressupost 2003. Sanejament Papiol

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

NIVELL 1: OBRA
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RESUM DE PRESSUPOST
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Pàg.:

2

104.143,35
104.143,35

EUR
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ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 668 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 669 de 672
SIGNATURES
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7. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Document nº 4. Pressupost
Pressupost per coneixement de l’Administració

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 670 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 671 de 672

7.1.

PRESSUPOST DE L’OBRA

El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de CENT QUATRE MIL CENT
QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (104.143,35€).
Aplicant les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) al PEM del projecte, comporta
un pressupost d’execució per contracte de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIM (149.956,01€) IVA inclòs.

PRESSUPOST D'OBRA

122,17 €/m²

84,85 €/m²

1.227,40 m²

149.956,01 €

26.025,42 €

123.930,59 €

13.538,64 €

6.248,60 €

104.143,35 €

D’acord amb l’establert al Plec de condicions generals d’aquest projecte, els costs del control de qualitat fins a un valor igual a l’1,5%
del PEM de projecte serà a càrrec del contractista.

P.E.M. Total
Benefici Industrial (6%)
Despeses Generals (13%)

P.E.C. (Sense IVA)

P.E.C. (Amb IVA)

I.V.A. (21%)

2

Superfície d'actuació

141,30 €/m²

2

Cost/m P.E.M.
Cost/m P.E.C. (IVA inclòs)
2

Cost/m PCA (IVA inclòs)

7.2.

€
€
€
€

160.406,63 €

10.450,62 €

- €
7.672,12 €
964,76 €
8.636,88 €
1.813,74 €
10.450,62 €

-

1.562,15 €
1.562,15 €
- €
- €
- €
- €

Projecte constructiu de connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix (El Papiol)
Expedient: 2020 / 1077 – Clau 220 / 2020

-

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Control de qualitat

DESPESES DIRECTES

Serveis afectats

Expropiacions

Estimació màxima control de qualitat
A càrrec del contractista fins al 1,5% del PEM
Excés sobre el 1,5%. A càrrec de l'Administració
Subtotal (IVA exclòs)
I.V.A. (21%)
Subtotal (IVA inclòs)
Ocupacions i servituds
Subtotal (IVA exclòs)
I.V.A. (21%)
Subtotal (IVA inclòs)

Companyies subministrament
AMB. Connexió colꞏlector municipal a colꞏlector residuals en alta
AMB. Supervisió connexió colꞏlector municipal a colꞏlector residuals en alta
Subtotal (IVA exclòs)
I.V.A. (21%)
Subtotal (IVA inclòs)
TOTAL DESPESES DIRECTES

COST TOTAL DE LA INVERSIÓ

REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU

El Papiol. Octubre 2020

Ernest Soms Alabart

Enginyer de Camins, Canals i Ports

EiP Estudis i projectes

Document nº 4. Pressupost
Pressupost per coneixement de l’Administració

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
Baix_SD_30102020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11824169 F97DB-SEN3S-JZ4TC 8F93DC261653B790FE5C1859DEED314AC9A1FBF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_220-2020_Projecte Sanejament Papiol
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ALTRES DADES

Codi per a validació: F97DB-SEN3S-JZ4TC
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:06:41 PM
Pàgina 672 de 672

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

