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I. MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 
MG 1 Identificació i objecte del projecte              

Títol del projecte  
Projecte Bàsic i Executiu per a un nou Dipòsit de 1.000 m3 per a l'abastament d'aigua 
potable al municipi d'Argelaguer. 

Objecte de l’encàrrec  
Obra de nova construcció en missió complerta 

Situació:  
Paratge de Can Xac (Polígon 2 Parcel·la 44)  17853 Argelaguer.  

Referència cadastral  
17010A002000440000WL 

MG 2 Agents del projecte               
Promotor: 

AJUNTAMENT D'ARGELAGUER 
CIF:  ESP1701000 
Direcció:  Carrer Major núm. 91 
Telèfon:  972 687137 

Projectista:  
Per encàrrec de l'Ajuntament d'Argelaguer segons resolució de l'alcaldia de data 
10/03/2020 pel qual s'adjudica: Redacció missió tècnica complerta per a un 
dipòsit d'aigua potable a la zona d'equipaments de Can Xac. 
DANIEL MALLARACH i MACIAS  arquitecte COAC 12664-0 77899792-B 
Adreça: Fontanella, 20 17800 OLOT (Girona) 
E-mail: dmallarach@coac.net Mòbil: 636988841 

Altres: 
Estudi topogràfic:   GB TOPOGRAFIA. Gironès Bartrina  
     Jordi Gironès  Danés   
     Enginyer tècnic topògraf col·legiat 3804 
Estudi geotècnic:    GEOCAM. Geologia i Geotècnia  SL B17933771 
     David Matamala Gómez. Geòleg Col·legiat 4782 
     Jordi Adell Planas. Geòleg Col·legiat 4795 
Càlcul de l'estructura:  Climent Molins i Borrell  
     Dr. Enginyer de camins, canals i ports 
Projecte de telecomunicacions:   No és necessari 
Projecte d’instal·lacions elèctriques:  No és necessari. 
Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: No és necessari 
Certificació energètica:    No és necessari 
Estudi de seguretat i salut:  Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Estudi de gestió de residus de la construcció: 
     Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Control de qualitat:   Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Altres:  SIGMA Anàlisi de l'Abastament en alta dels municipis de la Vall del Llierca 
  PRODAISA Estat actual de les instal·lacions i la xarxa d'aigua municipal 

 
Argelaguer, a data de signatura electrònica 

El PROMOTOR      L’ARQUITECTE 
Per l'AJUNTAMENT D'ARGELAGUER   Daniel Mallarach i Macias. COAC 12664-0 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
MD 1.1 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 
- Dades parcel·la:  finca Rústica del polígon 2 parcel·la 44 (17010A002000440000WL), 

   finca registral 22 d'Argelaguer, de 1.062m2 son erm. 
Està ubicada limítrof amb la finca de Can Xac  

- Característiques: les vistes sobre la vall de Bianya (Sant Pere Des-puig, Sta Margarida, 
   Hostal-nou, Capsec, lloc-Alou,..., etc.) i sobre una bona part del 
   Pirineu són espectaculars. 

- Altura topogràfica: 211 metres d'altitud. 
- Climatologia: clima mediterrani de tipus prepirinenc. Hi plou de forma abundant, 

   especialment a la primavera, l'estiu i la tardor. Els hiverns són secs i 
   freds, amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els quatre i els 
   set graus centígrads. Els estius són càlids i les temperatures  
   mitjanes (17-22º) 

- Dades comarcals Temperatura mitjana 14,46ºC 
Dies l'any amb més de 25 l/m2 10 dies 
Mitjana de les mínimes mensuals 8,77ºC 
Mitjana de les màximes mensuals 21,23ºC 
Mitjana dels dies l'any amb temperatura superior als 32ºC 34 dies 
Mitjana dels dies l'any amb temperatura inferior a 0ºC 25 dies  
Direcció dominant (a 2 m): SW i NE 

- Inundabilitat: La finca no es troba afectada per zones d'inundabilitat 
- Servituds:  Es desconeixen. No son visibles 
- Condicionants de patrimoni:  
    No n'hi han.  
- Condicionants arqueològics o de preexistències: 

Al paratge de Can Xac s'han trobat restes arqueològiques que demostren 
la presència humana al municipi ja en l'edat del bronze. També s'han 
trobat unes sitges de l'època romana, quan un camí ral unia Argelaguer 
amb la Via Annia i la Via Augusta. 

Marc legal  
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la Modificació puntual de 
les NNSS per a l’ampliació de l’àrea de serveis tècnics per al nou dipòsit d’aigua, 
aprovada definitivament per la CTU de Girona en sessió de 14/02/2020. 

MD 1.2 Antecedents 
En els darrers anys s'ha demostrat insuficient la capacitat dels dos dipòsits acumuladors de 
la xarxa d'abastament de l'aigua potable del municipi -veure el Pla Director d'Abastament 
d'aigua del municipi d'Argelaguer. 2008 i la Anàlisi de l'Abastament en alta dels municipis de 
la Vall del Llierca redactada el febrer de 2020 pel Consorci Sigma-, existents en una petita 
finca municipal (17010A002000820001EQ) de 90 m2 i inserida enmig de la finca rústica de 
Can Xac (17010A002000460000WF polígon 2 parcel·la 46). 

L'accés a aquests dipòsits es fa a través d'aquesta finca privada partint de la Ctra. GI-523 
d'Argelaguer a Tortellà mitjançant una servitud de pas. 

Per tal de poder ampliar aquesta capacitat l'Ajuntament proposa construir un nou dipòsit, que 
ha requerit de l’ampliació de l’àrea de Serveis tècnics delimitada i emprada fins ara. 

Per aquest motiu l'Ajuntament d'Argelaguer ha promogut una Modificació de les NNSS per a 
l’ampliació de l’àrea de serveis tècnics per al nou dipòsit d’aigua, aprovada definitivament per 
la CTU de Girona en sessió de 14/02/2020 pendent de la publicació del Text refós. 

Aquesta modificació també ha inclòs la resolució i encaix d'una nova vialitat per tal de poder 
accedir a la nova àrea de Serveis tècnics sense haver de disposar d'una servitud de pas. Per 
aquest motiu s'ha redactat també el projecte de construcció del nou vial. 
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També ha realitzat l'adquisició d'una finca adjacent als actuals dipòsits i la posterior permuta 
d'una part d'aquesta finca amb finca col·lindant, per tal de regularitzar  i trobar el millor 
emplaçament per al nou dipòsit. 

L' Anàlisi de l'Abastament en alta dels municipis de la Vall del Llierca redactada el febrer de 
2020 pel Consorci Sigma, proposa que per tal de resoldre el dèficit estructural actual i complir 
les condicions de les concessions, una de les actuacions ha d’ésser (actuació 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotar d'una nova captació subterrània a Argelaguer, que es troba a la cua del sistema. i 
una nova ETAP (adequada per tractar I‘excés de sulfats) per poder injectar un cabal diari 
de 400 m3/dia al sistema, amb una capacitat per poder subministrar aigua a la totalitat 
del subministra actual dels sistemes Argelaguer-Tortellà. . S’opta per aquesta solució 
atès que la Plana d'Argelaguer està situada al costat del Fluvià, i per tant que disposa 
d'un aqüífer profund molt productiu, i que en I ‘actualitat ja és possible impulsar aigua 
des del dipòsit d'Argelaguer fins al dipòsit de Tortellà (amb un cabal mig captat actual de 
199 i 333 m3/dia respectivament). Considerant també que el municipi d'Argelaguer està 
programant i projectant una inversió per construir un nou dipòsit. 

Amb aquesta mesura es podria preveure les disminucions de cabal de la captació del 
Gomarell a conseqüència de més períodes de sequera producte del canvi climàtic, i es 
podria fer front a una fallada temporal del recurs del Gomarell, atès que Montagut es 
podria subministrar a través de l'ETAP de Sant Jaume de Llierca sempre i quan estigui 
disponible el recurs de la Miana.  

Actuació aquesta que caldrà endegar un cop implantat el nou dipòsit objecte d'aquest projecte. 
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MD 2 Descripció del projecte               
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

El Projecte constructiu té per finalitat la definició, justificació i valoració de les obres 
corresponents al nou dipòsit d’aigua potable de 1.000 m3 d'Argelaguer situat a la vessant de 
Cal Xac, incloent la connexió amb les instal·lacions existents. 

Instal·lacions existents 
Argelaguer, s'abasteix d'aigua per al consum, de l'aigua provinent del Gomarell que es 
compartida pels altres municipis de la Vall del Llierca i de la captació mitjançant un pou ubicat 
a la plaça major del municipi, junt al torrent del Vinyot. 

Hi ha la possibilitat futura d'ampliar una captació per pou a la zona industrial de Can Portella 
per la seva proximitat al riu Fluvià i així poder pal·liar les insuficiències sobretot en èpoques 
d'estiatge. 

Pel que fa a l'emmagatzematge o reserva d'aquestes aigües, les actuals instal·lacions ( 2 
dipòsits de 30 m3 cada un), son insuficients per a garantir per a més d'un dia l'abastament 
d'aigua a la població del municipi i al seu polígon industrial. 

Es per aquest motiu que es proposa la construcció d'un nou dipòsit amb capacitat i voluntat 
de que passi a formar part d'un sistema supramunicipal (Vall del Llierca). 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau 

El planejament vigent de referència son les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi 
d’Argelaguer (aprovació definitiva C.P.U. 10/5/89), la Refosa de la Normativa Urbanística 
d’Argelaguer (27/04/2005) i la Modificació Puntual de les NNSS del sistema d’Equipaments i 
dotacions comunitàries i Serveis tècnics (aprovació definitiva CTUG 20/4/2007). Aquestes 
figures classifiquen i qualifiquen l'àmbit de la modificació en: 

Sol No Urbanitzable (SNU) 
Zona Agrícola (clau 9) 
Zona Serveis Tècnics ( clau St) 

L'actuació inclosa en aquest projecte s'inscriu en la Modificació puntual de les NNSS per a 
l’ampliació de l’àrea de serveis tècnics per al nou dipòsit d’aigua, aprovada definitivament per 
la CTU de Girona en sessió de 14/02/2020. 
També és d'aplicació el Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 
de15 d'octubre de 2010) 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  
Nou dipòsit de 1.000m3 
El dipòsit se situa a la cota de rebaix o anivellament de terres 211,00 m, amb una cota inferior 
d'aigua 211,50 m. que és la mateixa a la qual estant ubicats els actuals dipòsits a substituir.  

Estarà ubicat en una finca destinada a Serveis tècnics (St) segons planejament urbanístic, 
resultant de la permuta i agrupació i que té una superfície de 1.151,64 m2 segons descripció 
inscrita al Registre de la propietat: 

RÚSTICA: INDIVISIBLE: Peça de terra olivar, de cabuda mil cent cinquanta-un metres 
seixanta-quatre decímetres quadrats, situada en la partida de Solà del poble 
d'Argelaguer, que constitueix la parcel·la 44 del Polígon 2 d'Argelaguer. En el seu interior, 
ocupant part de la seva superfície es troben instal·lats dos dipòsits d’aigua potable, 
propietat de l’Ajuntament d’Argelaguer i pel subministra de dita població. En junt limita: 
al Nord, Sud i Oest, par-cel.la 46 del Polígon 2 (finca registral 229); i Est, parcel.la 9015 
del Polígon 2. 

A aquesta finca s’hi accedirà pel nou camí del dipòsit de recent construcció i que sortirà del 
camí d'Espuella passat el túnel de l'autovia A-26 en direcció nord i que discorrerà pel talús 
resultant de la construcció d'aquesta infraestructura, fins just la finca on hi ha els dipòsits.  

Es tracta d’un dipòsit de 1000 m3 de capacitat amb tipologia cilíndrica, de formigó armat 
construït amb formigó convencional “in situ” (HA-25/B/20/IIa), unió contínua paret-solera 
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sense presència de juntes de dilatació ni en la paret ni en la solera, amb una divisió interna, 
concèntrica per a formar dos vasos amb capacitats de 500 m3 cada un. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 
La finca on s'insereix el nou dipòsit té una superfície de 1.062 m2 
El nou dipòsit tindrà unes capacitats interiors de 1.000 m3 (500 m3 + 500 m3) i 
ocuparà una superfície construïda de terreny de 283,50 m2 
La caseta d'instal·lacions ocuparà una superfície (construïda) de 12,00 m2, útil de 
10,20 m2. 

MD 3 Prestacions de l’edifici 
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

El dipòsit projectat és de planta circular de diàmetre exterior de 18,50 m, interior de 18,00 m, 
i concèntric de diàmetres 13,10m i 12,60 i alçada útil de làmina d'aigua de 4,00 m. El gruix de 
solera es projecta de 30cm i murs de formigó armats de 25 cms. de gruix. En la part central 
del dipòsit es projecta un pilar de formigó armat de 0,6 m de diàmetre amb un capitell de 2,30 
m. de diàmetre per al recolzament de les plaques prefabricades de la coberta. En la trobada 
entre els murs i la coberta es disposaran de petites obertures amb la protecció de reixes per 
a la ventilació interior del dipòsit. 

Es preveu la col·locació d’una caseta prefabricada de dimensions interiors de 4,68m x 2,23m 
i alçada total de 2,06m. Es realitzarà un envà interior per independitzar l’espai destinat als 
equips de desinfecció i la zona de canonades i valvuleria, la caseta ja disposa de dues portes 
d’accés per a cada recinte. La caseta anirà recolzada en la llosa de formigó ja existent on 
s'assenten actualment els dipòsits a retirar. 

MD 3.2 Seguretat estructural 
Per al projecte d’aquest tipus d’estructures no es compta amb normativa nacional o estatal 
específica. Per això, en el que segueix s’ha tingut present per una banda, les normatives 
generals d’estructures de formigó vigents EHE-98 (1998) i per l’altra banda, reglaments 
estrangers específics d’aquesta tipologia estructural BS-8007 (1987), ACI-350-R-89 (1989). 

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny (veure Estudi Geotècnic) 

El subsòl de la parcel·la d’estudi on es preveu la construcció d’un dipòsit d’aigua, està 
format bàsicament per una única unitat geològica, a escala de reconeixement, que 
correspon a un dipòsit al·luvial – col·luvial d’edat quaternària. 

A partir de les característiques geomecàniques dels materials investigats, s’ha 
individualitzat una única unitat geotècnica, que corresponen a un dipòsit format 
bàsicament argiles de consistència mitjana i plasticitat mitjana. 

El projecte constructiu no contempla l’excavació de cap planta soterrada i a priori, es 
preveu realitzar una fonamentació superficial directe que quedarà encastada a la unitat 
1.	 Les càrregues admissibles s’han calculat amb el mètode analític del CTE, en 
condicions no drenades i els assentaments amb el mètode elàstic, limitant-los a 5 cm per 
a la llosa: 

LLOSA ARMADA 

 B (m)    Qadm (Kp/cm2)   Qadm (kN/m2)* 

 Fins 3,0 m   1,5 Kp/cm2    147,10 kN/m2 

Aquesta unitat està formada per materials argilosos de plasticitat MITJANA – ALTA, amb 
un potencialment d’inflament MITJÀ i per tant, a la vista dels resultats obtinguts, es 
considera que el medi de fonamentació pot actuar de forma expansiva.	En cas que 
l’estructura projectada sigui poc sensible als possibles moviments deguts a l’inflament, 
es recomana que es transmeti al terreny la màxima tensió possible, en termes de 
sobrecàrrega neta, tenint en compte que el terreny podria arribar a desenvolupar 
pressions d’inflament de l’ordre dels 1,0 - 1,2 kp/cm2. Per disminuir el rang de tensions 
d’inflament possibles, es pot plantejar el soterrament parcial del dipòsit fins a un mínim 
de 1,2 m – 1,5 m, lo qual ajudarà a disminuir les possibles variacions d’humitat estacional. 
A la vegada, cal assegurar l’estanqueïtat de totes les conduccions soterrades i inclús 
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optar per utilitzar elements flexibles que puguin absorbir els moviments del terreny sense 
risc de trencament, tant per a les conduccions, juntes entre canonades, arquetes,... 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

S'adjunta en Annex Memòria de Càlcul realitzada per l'enginyer de Camins, canals i ports 
Sr. Climent Molins i Borrell per a TEHORSA justificativa del dimensionat de l'estructura. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 
Les obres projectades han d’acomplir la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i en concret el seu 
títol III, intitulat «Condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis», pretén, a banda 
de recordar que les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis són les que 
estableix la normativa tècnica corresponent, regular el sistema normatiu propi per mitjà del 
qual es determinen aquestes condicions de seguretat a Catalunya, l'ORDRE INT/322/2012, 
d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), ORDRE 
INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis, així com el DB SI del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i la 
ORDRE INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic 
de l'Edificació (CTE). 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI: 
No és d'aplicació 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici: 
Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència 
SI 5 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi: 
Es considera un únic sector d'incendi corresponent a la caseta d'instal·lacions que és l'únic 
espai interior ocupable. Els materials de revestiment d'aquest espai tindran la següent classe 
de reacció al foc: 

   B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasters, locals d’instal·lacions. 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi: 
Les parets de la caseta d'instal·lacions tindran una resistència al foc EI 60. Les portes tindran 
una resistència al foc corresponen a EI 30. 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants: 
La caseta d'instal·lacions té sortida directa a l'exterior a nivell de planta. Els dos recintes tenen 
ventilació directa a l'exterior per evacuació de fums i ventilació. 

Instal·lacions de protecció contra incendi: 
Es disposaran (1) extintors portàtils. No hi hauran instal·lacions específiques. 

Instrucció tècnica complementària espai suficient de maniobra en els vials amb accés únic: 
En zones edificades limítrofes o interiors a àrees forestals, quan no es pugui disposar de dues 
vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 6.c) de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció 
de Bombers” del CTE, i en el punt 10 de l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis 
en els establiments industrials (RSCIEI). 

Instrucció tècnica complementària sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers: 
Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els 
projectes tècnics d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol 
administració hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

- Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat 
equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una 
façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 
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- Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora 
dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà 
senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que 
la substitueixi). En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la 
cara vista. 

- Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis, o norma que el substitueixi. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat  
El disseny de les instal·lacions que contempla aquest projecte donen resposta a les 
exigències bàsiques de seguretat en quan a l'ús (SU) que contempla el DB SUA del Codi 
Tècnic de l'edificació. 

Condicions per limitar el risc de caigudes: 
 A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells 
i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons 
el desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament: 
 A totes les zones del recinte es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de 
produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el 
nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes 
envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. 
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments 
automàtics (portal d'accés a la finca). 

Condicions per limitar el risc d’immobilització: 
No es aplicable 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada: 
 Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 
“Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. Es disposa d’enllumenat 
d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a l’exterior i els valors es recullen 
a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment: 
No es considera. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: 
No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-
ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins 
dels marges on la instal·lació no és obligatòria. 

Condicions d’accessibilitat: 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant 
un itinerari accessible. 

 

--> Inserir fitxa justificativa del compliment del Codi d’Accessibilitat i SUA 

--> Inserir fitxa justificativa del DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp” 
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MD 3.5 Salubritat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els 
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
- zona pluviomètrica II 
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m. 
- Grau d'exposició al vent: V3 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 
- el nivell freàtic es troba 10m per sota del terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el 
terreny. 
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del 
DB HE 1. 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 
Es garanteixen les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Eco-
eficiència en els edificis.  
Ja que no és d'aplicació directa el DB HS 2 (edificis d'habitatges), s'adopten criteris 
anàlegs als establerts en el DB.  
L'activitat comptarà amb contenidors públics, accessibles mitjançant identificació 
electrònica personalitzada, al peu del camí d'accés a la cruïlla entre la ctra. C-60 a i el 
camí d'Espuella. 
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MD 3.6 Protecció contra el soroll 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR. 

Condicionants de l’entorn: 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen 
a continuació: 
- La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de 

capacitat acústica del municipi. 
- Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, 

orientada a est, no està exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, 
d’activitats industrials, comercials o esportives. 

- Pel que fa a la façana Sud, entenent que és una façana de transició, entre els 70dBA de 
la façana carrer i els 60dBA de la façana interior s’ha considerat un Ld de 65dBA. 

Definició acústica dels espais: 
L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús:  No se'n descriuen 
Zones comunes:  Els espais exteriors del recinte 
Recintes habitables no protegits:   --- 
Recintes habitables protegits:   --- 
Recintes no habitables:    --- 
Recintes d’instal·lacions o d’activitat: El local d'instal·lacions (ja que pot disposar de 
maquinària incorporada distribució). 
Recintes sorollosos: L’activitat no presenta recintes sorollosos. 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR. 

 

--> Inserir fitxa de “CTE HR. Protecció enfront al soroll” Exigències” 
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MD 3.7 Estalvi d’energia 

MD 3.7.1. HE 1 Limitació del consum energètic:  
 No és d'aplicació en aquest projecte 

MD 3.7.2. HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
 No és d'aplicació en aquest projecte 

MD 3.7.3. HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat: 
 

MD 3.7.4. HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: 
 No és d'aplicació en aquest projecte 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 
Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 
28/02/1998).  
Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la Memòria 
Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.11) 

Eco-eficiència 
El projecte incorpora els criteris d’eco-eficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius 
i els residus. 

a) Paràmetres d’eco-eficiència relatius a l’aigua. 
  No són d'aplicació pel tipus d'obra 

b) Paràmetres d’eco-eficiència relatius a l’energia. 
  No són d'aplicació pel tipus d'obra 

c) Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges 
  No són d'aplicació pel tipus d'obra 

d) Paràmetres d’eco-eficiència relatius als materials i sistemes constructius 
En la construcció de l’edifici, s’ha obtingut una puntuació global igual o superior a 10 
punts mitjançant la utilització d’algunes de les solucions constructives fent un total de 14 
PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu 
compliment. 

e) Paràmetres d’eco-eficiència relatius als residus 
Es disposarà dins el recinte d’un sistema adequat als usos previstos que permet 
l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus que s’originin. 

f) Projecte 
En aquest projecte es justifiquen les disposicions adoptades per assolir els paràmetres 
d’eco-eficiència que figuren en el Decret 21/2006, de 14 de febrer. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria 
Constructiva corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, 
en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a 
annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran durant 
l’obra. 

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes 
de la construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya siguin:  l'Aïllament tèrmic que incorpora la coberta 
( marca AENOR Medioambiente, o etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN). 

-->  Inserir fitxa de Justificació del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’eco-
eficiència en els edificis” . 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

La finca disposa al seu interior de les instal·lacions actuals que restaran obsoletes un cop 
entri en funcionament el nou dipòsit i les noves instal·lacions. Per tant caldrà l'enderroc i 
retirada dels dipòsits (2 x 30 m3) i armari d'instal·lacions existents, però aquesta actuació no 
es farà prèviament, sinó un cop entri en funcionament el nou dipòsit i just abans d'acabar les 
obres de condicionament exterior (mur de pedra seca i contenció de terres). Els paviments 
existents no es retiraran doncs serviran de base per algunes de les instal·lacions previstes i 
quedaran soterrats. 

La superfície topogràfica actual de la parcel·la presenta dos nivells separats per un petit talús 
de fins a 1,5 m d’alçada. Es farà el rebaix de tota la zona afectada per l'explanació 
indistintament del nivell (veure plànol), que segons l'estudi geotècnic, en general és excavable 
amb els mètodes convencionals i presenta una excavabilitat ALTA, format bàsicament per 
argiles de consistència mitjana i plasticitat mitjana, fins a anivellar-lo a la cota de fonamentació 
de 211,00 m sobre el nivell del mar. 

Les terres de l’excavació s’emmagatzemaran a la part superior de la finca ( ocupació temporal 
de la finca veïna delimitada en plànols), per a la seva posterior reutilització en la restitució del 
perfil topogràfic projectat que esdevé el soterrament parcial del dipòsit. 

 No hi ha presència del nivell freàtic dins de l'excavació prevista, tot i que no es descarta la 
possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials i/o subsuperficials sobretot en èpoques 
de recàrrega intensa i/o continuada. 

La concentració del ió sulfat en el sòl (mg SO4 2-/kg de sòl sec), és de 49 mg/kg i per tant, 
segons la Instrucció de Formigó Estructural EHE/08, el sòl no actuarà de forma agressiva 
envers al formigó. 

En el mateix sentit, no s’ha detectat un contingut en matèria orgànica elevat i atès que el nivell 
freàtic local es situa a una profunditat superior a l’abast de l’obra prevista, no caldrà prendre 
mesures especials respecte l’agressivitat del medi. 
El procés de construcció del dipòsit, començarà un cop feta l’excavació i replantejat el centre 
del dipòsit amb la caseta de vàlvules.  Primer es compactarà i anivellarà tota la base del dipòsit 
amb el seu corresponent emmacat de graves, que ens assegura el control d’aigües 
subterrànies, es continuarà per la formació de la capa de neteja i anivellament amb formigó 
HM-20. 

MC 1 Sustentació de l ’edifici 
El terreny de base és homogeni i es correspon a un sòl cohesiu i de compacitat mitjana.  

Tipus de sòl:    CL 
φ (Insitu - SPT):    15º - 22º 
Cu Cohesió (in situ - lab):   0,7 – 1,2 Kp/cm2 
qu Compressió simple (lab):  2,41 Kp/cm2 
γ aparent (lab):    2,0 g/cm3 
γ seca (lab):    1,7 g/cm3 
N30 SPT: 1   2 - 20 
Consistència:    Rígida / Molt rígida 
Plasticitat (lab):    Mitjana. 
Permeabilitat (CTE):   <10 -9 

Les càrregues admissibles s’han calculat amb el mètode analític del CTE, en condicions no 
drenades i els assentaments amb el mètode elàstic, limitant-los a 5 cm per a la llosa: 
 B (m)   Qadm (Kp/cm2)   Qadm (kN/m2)* 
 Fins 3,0 m  1,5 Kp/cm2    147,10 kN/m2 

Segons la norma de construcció sismo-resistent: part general i edificació NCSE-02, 
l’acceleració sísmica bàsica del municipi de ARGELAGUER és de 0,10g. 
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MC 2 Sistema estructural 

El projecte preveu la construcció de l'estructura d'aquesta obra el 100 % en formigó armat.  

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres  
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà 
la validesa de les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa 
qualsevol indefinició, canvi o incidència. 

Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi 
geotècnic realitzat, identificat amb referència “19-GTC126” de GEOCAM i que forma part 
d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa com 
la solució més idònia per a aquest projecte. 

La fonamentació que es proposa respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó 
armat, amb llosa de fonamentació amb reforç en el pilar central. 

MC 2.2 Estructura  
El sistema estructural consta de: 
-   Llosa de formigó base 
-  Dipòsit doble de tipologia circular concèntric construït íntegrament amb formigó armat 

“in-situ" (HA-25/B/20/IIa i barres d'acer corrugades tipus B500S), amb unió contínua 
llosa-murs i paret-paret 

-  Coberta amb peces de formigó prefabricat recolzades sobre els murs i el capitell d'un 
únic pilar central. 

Aquest sistema constructiu permet: 
-  eliminació de juntes verticals (placa + placa) i horitzontals (llosa+placa) tractades amb 

massilles. 
-  molta més vida útil a llarg termini respecte el prefabricat (amb un plaç de 7a 8 anys 

s´ha de començar a preveure la substitució de part de les juntes tractades amb 
massilles) 

-  rigidesa estructural amb estructura in-situ. 
-  execució integra de la totalitat del dipòsit (llosa + parets + coberta) per una sola 

empresa, el que es tradueix a una sola responsabilitat constructiva i única garantia. 
S'adjunta en annexes, Memòria de càlcul on s'especifiquen les Accions adoptades, els 

Coeficients de Seguretat i el Model d'anàlisi estructural utilitzat i el Dimensionat. 

MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol 
que s’adjunta com annex a la Memòria, i agrupats segons: 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny  
La solera dels dipòsits serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, 
garanteix un grau d’impermeabilitat £ 1 (Ks=10-9 cm/s. 
Emmacat de graves  gruix 15 cms. 
Làmina de polietilè  --- 
Capa de morter H20   gruix 10 cms. 
Solera de formigó armada amb retracció moderada, armada amb doble malla inferior i 
superior #15 x 15 x 8 mm. 

Pel que fa a la caseta d'instal·lacions, la solera serà prefabricada de formigó, d'una sola 
peça amb la resta de l'edificació amb un gruix de 11 cms. que anirà assolada damunt 
d'un emmacat de graves de 15 cms. i una làmina de polietilè. 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny  
Les parets del dipòsit i de la caseta d'instal·lacions, que per configuració topogràfica 
definitiva vagin revestits amb terres, aniran protegides amb una capa 
impermeabilitzadora de composició asfàltica o bituminosa alhora revestida amb una envà 
aplacat de superenmatxat ceràmic de secció 300 x 40 mm. 
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MC 3.3 Façanes  

Les parets del dipòsit, de formigó armat i encofrades amb taulers fenòlics i vibrades, 
seran les pròpies façanes que aniran només revestides amb una o dues capes de pintura 
mineral d'emulsió de silicat potàssic de color RAL 8022 o 6015. 

Les façanes de la caseta d'instal·lacions tenen diferent tractament cada una. La façana 
sud anirà revestida amb una paret aplaçada de pedra seca per a la seva integració amb 
l'entorn més llunyà que deixarà els dos únics buits de les dues portes d'entrada. Les 
façanes est i nord, aniran del mateix formigó prefabricat, només revestides amb capa de 
pintura mineral d'emulsió de silicat potàssic de color RAL 8022 o 6015 idem al dipòsit. La 
façana de ponent, queda parcialment revestida de terres i per tant caldrà protegir-la amb 
una làmina impermeabilitzadora de de composició asfàltica o bituminosa i alhora 
revestida amb una envà aplacat de superenmatxat ceràmic de secció 300 x 40 mm. 

MC 3.4 Mitgeres 

MC 3.5 Cobertes  
La coberta del dipòsit estarà formada per plaques prefabricades a taller de formigó armat 
que aniran recolzades sobre el mur perimetral exterior del dipòsit i sobre el capitell del 
pilar central. Aquestes plaques tenen forma de T, en aquest cas invertida, amb els nervis 
a la part superior, per tal de conformar una superfície convexa creant l'espai necessari 
per a poder disposar d'una coberta ecològica enjardinada. 

La coberta de la caseta d'instal·lacions, serà la de la pròpia construcció de formigó armat 
prefabricada, i només anirà revestida amb dues capes de pintura que asseguraran la 
impermeabilització total, amb el mateix color d'acabat que els murs del dipòsit i les parets 
vistes de la pròpia caseta. 

MC 3.6 Terres en contacte amb l’exterior  
 

MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical  
El dipòsit va compartimentat interiorment i de manera concèntrica amb els murs 
perimetrals amb un mur igualment de formigó arnat i construït in situ, encofrat amb taulers 
fenòlics de 25 cms. de gruix. Aquestes parets per a la seva impermeabilització aniran 
pintades amb pintures epòxids tipus Sikaguard o similar compatibles amb 
l’emmagatzematge d'aigua potable per al consum humà. 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal  

MC 4.3 Escales i rampes interiors 

MC 5 Sistema d 'acabats 
L'acabat principal i més representatiu de l'obra serà la coberta del dipòsit que anirà 
enjardinada (extensiva o ecològica). Les cobertes verdes a més de contribuir a la integració 
d'una instal·lació d'aquest tipus i dimensió en el territori, tenen la funcionalitat de combatre 
l'efecte "illa de calor" reducció de l'escalfament, ja que ajuden a baixar les temperatures 
especialment en zones urbanes. També contribueixen a l'aïllament tèrmic de la construcció, 
amb la qual cosa sobretot en temporades estivals pot beneficiar el manteniment en les 
degudes condicions sanitàries de l'aigua dipositada. 

Les cobertes enjardinades incorporen sota la terra una làmina geotèxtil anti-arrels per evitar 
que filtracions de sorra puguin obstruir els drenatges, així com per impedir que les arrels de 
les plantes puguin danyar els elements inferiors de la construcció. També solen incorporar 
panells de nòduls, que tenen relleus en forma de botó on poden embassar una petita quantitat 
d'aigua. D'aquesta manera, les plantes poden accedir a aquesta reserva en temporades 
seques. Sota aquestes làmines s'ubica l'aïllament tèrmic (normalment panells rígids) per a 
suportar el pes de la terra i les plantes sense deformar i la làmina impermeabilitzant del propi 
edifici (veure plànols detalls constructius). 

Els acabats interiors dels dipòsits aniran pintades amb pintures epòxids tipus Sikaguard o 
similar compatibles amb l’emmagatzematge d'aigua potable per al consum humà. 



	
MEMORIA_NOU DIPÒSIT  DE 1000 M3.docx 

16	

Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents 
normatives: 

- Pintat a l’interior dels locals (valvulars, tractament i RIT), amb pintures epoxídiques i garantint 
que les seves parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment netejables 
(manteniment).  

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

La finca disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua i electricitat. Serà necessari 
ampliar la potència actual que és de 2,2 kW en monofàsic a 15,01 kW a trifàsic a 400 v. Caldrà 
també instal·lar o aportar-hi les conduccions per a les telecomunicacions de cara al 
telecomandament. 

MC 6.1 Sistemes de transport  

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament)  
Es reserva dins la finca davant de la caseta d'instal·lacions i llindant amb l'aparcament 
d'una zona de 1,80 x 1,00 metres, per a encabir-hi fins a dos contenidors mòbils per a 
residus i reciclatge de 400 litres (Norma UNE EN-840-1:2012) amb una tanca de 
protecció de fusta tractada. 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua  
La instal·lació d'aigua forma part de la infraestructura d'abastament d'aigua potable del 
municipi.  

MC 6.4 Evacuació d’aigües  
L'edifici o instal·lacions, s'ubiquen en sòl no urbanitzable i per tant no disposa de sistema 
de sanejament per a la recollida de les aigües. Tampoc la pròpia activitat generarà aigües 
residuals.  

Pel que fa a les pluvials, la recollida principal serà la de la coberta dels dipòsits ( sup.: 
255,0 m2). Aquesta coberta és una coberta verda extensiva. Aquestes cobertes tenen la 
propietat de retenir l'aigua de pluja retardant l'alliberament o drenatge d'aquesta. La 
capacitat de retenció és del 75% (20% cobertes tradicionals) de l'aigua caiguda als 15 
minuts i del 50% (5% en cobertes tradicionals) als 60 minuts.  

Donada la superfície de la coberta, i que per disseny no es preveu la col·locació de 
buneres ni baixants, es realitzaran un mínim de 4 sobreeixidors per tal d’evacuar les 
aigües de precipitació, segons allò establert al punt 4.2.1.4 del DB HS 5 del CTE (veure 
detall d'aquests als plànols). 

MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques)  
La construcció dels dipòsits disposarà d'un sistema de ventilació consistent en un seguit 
d'obertures a la part superior dels murs que aniran protegides per malles metàl·liques 
d'acer inoxidable de quadrícula màxima 1 mm2 ancorades amb cargols M-8mm per 
l'interior dels murs per evitar el pas dels insectes, assegurant una ventilació creuada de 
la làmina d'aigua. Les dimensions d'aquestes obertures serà de 300 x 100 mm. i n'hi 
hauran 18 unitats el que significa una superfície de 5.400 cm2, amb la qual cosa es 
compleix la fórmula:  

    30 > Ss/Ac > 3   30 > 21,2 > 3 

essent Ss l'àrea efectiva total en cm2. i Ac la superfície de la cambra en m2. 

La caseta de les instal·lacions, de formigó prefabricat, també incorpora en cada una de 
les seves façanes laterals una obertura de 0,63 x 0,63 m. protegida amb gelosia del 
mateix material,  dimensions suficients per a la ventilació d'aquests espais. 

MC 6.7 Subministrament de gas 

MC 6.8 Instal·lacions elèctriques  
Actualment la finca disposa d'un subministrament per al bombeig del clor de 2’2kW en 
monofàsic. Caldrà passar a una potència de 15,01 kW a ser possible en trifàsic a 400 v. 
Per això cal modificar l'escomesa i es compta amb l’assessorament de l'empresa Bassols 
Energia SA. 
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El subministrament actual s’alimenta des de el CT 311 Orriols i no permet cap més 
augment de potència, donada la distància al centre de transformació i ser la tensió de 
230 V trifàsics. A la zona també hi ha la xarxa del CT071 Yesos Pirineo que sí permet 
augments de potència i és a 400 V trifàsics.	Per tal de poder subministrar els 15’01 kW 
a 400V cal traspassar la xarxa que alimenta la zona dels dipòsits d’aigua d’Argelaguer a 
230 V a la xarxa a 400 V del centre de transformació CT 071 Yesos Pirineo i fer una nova 
extensió de xarxa. 

Cal dir que bona part de la nova xarxa es troba en zona de servitud de la Demarcació 
General de Carreteres i caldrà demanar permís. 

La actuació té com a condicionants tècnics: 
- La xarxa de baixa tensió anirà entubada. 
- Es deixarà un tub de reserva al llarg de tot el recorregut. 
- La xarxa de baixa tensió anirà degudament senyalitzada segons normativa vigent. 
- La secció dels cables serà de 4x240 AL, preferiblement General Cable. 
- La profunditat de soterrament serà de 80 cm sobre tub en carrer o camins i de 60 

cm sobre tub en vorera. 
- Els tubs tindran una diàmetre de 160 mm i seran de polietilè vermell de doble capa 

i llisos per dins. 
- Es deixarà una arqueta de registre cega cada 40 m i en punts de gir. 
- Les caixes de distribució seran Cahors 555.014 i aniran dins d’un armari 

prefabricat monobloc amb portalera metàl·lica per a urbanitzacions. Ref. 926400 i 
base ref. 926503 de la casa Cahors o bé encastades i protegides amb portalera 
metàl·lica. 

- Els tubs es protegiran amb taps per evitar l’entrada de brutícia un cop col·locats, 
un cop passats els cables es segellaran amb escuma de poliuretà. 

La instal·lació elèctrica donarà servei únicament a les instal·lacions de bombeig i 
tractament de les aigües emmagatzemades als dipòsits i a les necessitats de l'enllumenat 
i aparells de telecomunicacions del propi centre. La potència serà inferior a 10kw.  

El comptador s'ubicarà en un armari adossat a la façana de llevat de la caseta de 
instal·lacions, zona de fàcil i lliure accés i amb un espai lliure d'1,50 m. davant d'ell. Les 
seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la 
companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els 
treballs de manteniment i conservació. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici 
en condicions de seguretat. La instal·lació disposarà de subministrament elèctric (amb 
una tensió en el seu interior de 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la 
seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres 
instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que 
s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) (dedica la Instrucció 
Complementària BT-04 a la documentació i posada en servei de les instal·lacions i fixa 
quines d’elles necessiten Projecte Elèctric en funció de l’ús, la previsió de potència (P) 
i/o la previsió d’ocupació. La resta d’instal·lacions necessitarà d’una Memòria Tècnica 
de Disseny.  Caldrà per tant únicament MTD que redactarà la Cia concessionària) 

La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del CT071 Yesos Pirineo que 
passarà enterrada a través del camí que actualment s'enfila fins a la finca, la Caixa 
General de Protecció (CGP) ubicada a la paret de llevant de la caseta d'instal·lacions 
adossada a l'entrada de les instal·lacions, la Línia general d'alimentació i el comptador 
(situat a la mateixa caixa cahors). Des d'aquest armari sortirà la derivació que s'introduirà 
a la mateixa caseta on es requereixen els punts de subministrament. A l'interior de la 
caseta es col·locarà ICP i els dispositius generals de comandament i protecció a partir 
dels quals es farà la distribució necessària i en funció dels requeriments de l'empresa 
concessionària del servei. 
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MC 6.9 Instal·lacions d’il·luminació  

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 
“Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, i les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Eco-eficiència. 

Enllumenat funcional 
Les zones comunes de circulació i l’aparcament disposaran d’enllumenat funcional i es 
garantiran els nivell mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 
- zones de circulació interiors:  E ≥ 100 lux 
- zona de circulació exteriors:  E ≥ 20 lux 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els 
fixats pel DB HE3, i es concreten en: 
- zones de circulació:   VEEI ≤ 4 W/m2 (per cada 100 lux) 

Les zones de circulació exteriors de l’edifici, així com l’aparcament i les cambres 
d’instal·lacions, en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es 
realitzarà per un sistema de detecció de presència o temporitzat. Expressament de 
les condicions de l'aprovació de la Modificació puntual de NNSS, es transcriu: 

"L’enllumenat exterior del dipòsit només s’activarà durant les operacions, per tant 
no es disposarà d’enllumenat exterior de forma permanent." 
Enllumenat d’emergència:  
Es disposarà d’enllumenat d’emergència només a les cambres d'instal·lacions i garantirà 
el nivell d'il·luminació següent:  
quadres d’enllumenat dels serveis i instal·lacions:   E ≥ 5 lux 

MC 6.10 Telecomunicacions  
Actualment, els dipòsits vells ja disposen de telecontrol des de fa 11 anys ( el consum i 
la dimensió dels actuals dipòsits farien casi impossible la gestió), mitjançant  
Per tant s'inclou en el projecte la ubicació d'un un únic recinte de telecomunicacions RITU 
que es col·locarà a l'interior de la caseta de instal·lacions. Es preveu que els equips 
existents es traslladin i s'adaptin. 

S’adjunta la Fitxa de previsió d’espais per a les infraestructures de telecomunicació en la 
que s’indiquen els components i les característiques de la ICT de l’edifici. 

MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi  
La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de 
satisfer han quedat especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat 
en cas d’incendi”) 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips 
compliran allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, 
RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació 
específica que li sigui d’aplicació. 

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran 
d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació 
dels elements i dels components corresponents s’indica en els plànols: 
Les cambres d'instal·lacions disposaran d’extintors portàtils de les següents 
característiques: 
Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, CO2, en planta baixa, a l’exterior de l’armari de 
comptadors elèctrics i/o de la porta d'entrada al local. 

MC 6.12 Sistemes de protecció contra el llamp  
No es preveu la seva instal·lació tal com ha quedat justificat a l’apartat d’aquesta 
memòria MD 3.4 ”Seguretat d’utilització 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 
general 

• Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 
24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos. (BOE 28/03/2006)  
 
• Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 

• Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
 

• Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
 

• Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

• Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
 

• Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
 

• Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II. (BOE 17/12/2004) 
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• Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• 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) 
 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  (BOE 11/03/2010)  
 
• Llei 9/2003, de la mobilitat. (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 

vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 
la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 04/03/2016) 
 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 
 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  (BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
 
 
genèric d’instal·lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  (DOGC núm. 
1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. (DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
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• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 06/06/2003) 
 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de 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) 
 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012). 
 

Hidrants d’incendi 
 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” (BOE 14/12/1993) 
 
xarxes de sanejament 

• 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) 
 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995) 
 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 
 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
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disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 
 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades 
(BOE 13/03/2001) 
 
Al ta  Tens ió  

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)  
  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
Baixa  Tens ió  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias 
del mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  (BOE 09/06/2014) 
 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación”. (BOE 01/08/1984) 
 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 
26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC 
núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
• Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 

• Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 

• Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
 la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
 

• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
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• Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL D’UN DIPÒSIT DE FORMIGÓ ARMAT FORMAT PER DOS RECINTES 
DE 500 m3 DE VOLUM I 12,60 m I 18,00 M DE DIÀMETRE INTERIOR RESPECTIVAMENT I 4,00 
m DE LÀMINA D’AIGUA A ARGELAGUER. 
 
MEMÒRIA DE CÀLCUL DE PECES DE COBERTA PER A DIPÒSIT EN T INVERTIDA PER 
SOPORTAR CÀRREGA DE COBERTA VERDA 
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MEMÒRIA DE CÀLCUL DEL DIPÒSIT 
 
 
1. Introducció 
 
 En aquest estudi es dimensiona l’estructura d’un dipòsit de 500 + 500 m3 de 
capacitat format per dues parets cilíndriques, de formigó armat construït amb formi-
gó convencional “in situ”, unió contínua paret-solera i sense presència de junts de di-
latació ni en la paret ni en la solera. Les parets cilíndriques són concèntriques amb 
una altura de làmina d’aigua de 4,00 m i diàmetres interiors de 12,60 i 18,00 m. La 
solera es disseny amb un gruix de 35 cm, més del que és habitual, per tenir en comp-
te que l’estudi geotècnic afirma de risc que les argiles del subsòl siguin expansives. 
En l’aparta de fonament s’exposen amb més detall les característiques del fonament.  
 
La coberta serà prefabricada a base de bigues T invertides de formigó armat que es 
recolzen en el pilar centra (amb copa) i en les dues parets concèntriques. El disseny 
de la biga en T invertida es troba en una altra memòria. 
 
2. Geometria 
 
 El dipòsits d’estudi es caracteritzen per: 
 
  Alçària de paret:      4,10 m 
  Diàmetre interior 500 m3:    12,6 m 
  Diàmetre interior 1000 m3:    18,0 m 

Alçària d’aigua:      4,00 m 
  Gruix de paret:         hp  = 0,25 m 

Gruix de solera:         hs = 0,30 m 
  Gruix de paret en la base:             h’p = 0,25 m 
  Gruix de solera en el perímetre:   h’s = 0,30 m 
  Unió paret-solera: contínua. 
  Recobriment de l’armadura passiva: 

Interior paret   3,0 cm  
Exterior paret   3,0 cm  
Interior solera   3,0 cm  
Exterior solera  3,0 cm  

 
 
3. Materials 
 
 Els materials considerats en aquest estudi són: 
 

Formigó armat convencional “in situ”, HA-25/B/20/IIa apte per a 
elements armats en ambients exteriors i en contacte amb aigua. 
Aquest formigó es caracteritza per la seva resistència característica fck, 
mòdul de deformació Ec i coeficient de Poisson µc : 

 
  fck, projecte: 25 N/mm2 
  EC = 27.264 N/mm2 



 Memòria de càlcul de dipòsit de formigó armat de 500+500 m3 a Argelaguer 

 4 

  µc  = 0,2 
 

 Armadura passiva: barres d’acer B-500 S.  

 
 
4. Fonament 
 
 El terreny va ser estudiat per Geocam l’any 2019 per encàrrec de ’Ajunta-
ment d’Argelaguer. Va consistir en dos sondejos amb extracció de terreny fins a 10,6 
de fondària i un penetròmetre dinàmic. Conclou que el subsòl està format per bàsi-
cament per una única unitat geològica a escala d’aflorament, que corresponen a un 
dipòsit al·luvial – col·luvial quaternari, format bàsicament per materials argilosos de 
consistència mitjana. No es va detectar el nivell freàtic i el sòl no conte sulfats que 
puguin danyar el formigó.  
 
 L’estudi geotècnic determina que el fonament, situat al dipòsit format bàsi-
cament argiles de consistència mitjana i plasticitat mitjana pot ser superficial. Però 
en base a la  plasticitat afirma que el terreny de fonament podria actuar de forma ex-
pansiva, sense però haver fer cap tipus d’assaig específic per determinar-ho. El ma-
teix estudi, davant del risc d’expansivitat, recomana que:   
 

1. L’estructura projectada sigui poc sensible als possibles moviments deguts a 
l’inflament, i que es transmeti al terreny la màxima tensió possible, en termes 
desobrecàrrega neta, tenint en compte que el terreny podria arribar a desenvo-
lupar pressions d’inflament de l’ordre dels 1,0 - 1,2 kp/cm2. 

2. Per disminuir el rang de tensions d’inflament possibles, es pot plantejar el so-
terrament parcial del dipòsit fins a un mínim de 1,2 m – 1,5 m, lo qual ajuda-
rà a disminuir les possibles variacions d’humitat estacional. 

 
Per tant, el fonament es dissenya amb una excavació de com a mínim 1,2 m ja que es 
troba a mig vessant. Damunt del la unitat d’argila sorrenca es dipositarà una capa de 
40 cm de sense fins (net), separada del terreny per un geotèxtil. La llosa de 30 cm de 
formigó s’assentarà  sobre la capa de tot-u amb 10 cm de formigó de neteja entre 
elles. Tenint en compte que la càrrega permanent de la coberta (el seu propi pes més 
el de l’enjardinament) serà de 6,4 kN/m2, que les parets i pilar repartits en tota la su-
perfície pesen 10 kN/m2,que els 30 cm de tot-u compactat més els 10 cm del formigó 
de neteja pesen aprox. 0,4 x 20 kN/m3 = 8,0 kN/m2, i la llosa de 30 cm de formigó 
armat pesa 0,30 x 25 kN/m3 = 7,5 kN/m2 , resulta que el pes total en buit sobre el ter-
reny de fonament és de: 6,4+10+8,0+7,5 = 25,9 kN/m2 o 0,26 kp/cm2. Amb el dipò-
sit ple, la càrrega neta  sobre el fonament seria de 0,66 kp/cm2. Per aquesta raó s’ha 
aprofundit el fonament per assegurar que l’efecte d’insolació i dessecació superficial 
diferencial entre la resta de la superfície i el de sota l’estructura l’efecti.  
 
Per altra banda, la capa drenant de 30 cm de gruix en tota la superfície del dipòsit per 
assegurar que l’aigua, sigui quin sigui el seu origen, no pugui infiltrar-se i produir un 
hipotètic inflament.  
 
Al votant del dipòsit i a nivell del tot-u (drenant), es disposarà una canonada drenant 
que reculli (en cas que n’hi hagi) les aigües i les evacuï convenientment.  
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Finalment, per evitar la “possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials i/o 
sub – superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada” es reco-
mana desviar a certa distància els escorrentius que baixin pel vessant per tal que no 
puguin afectar sensiblement la humitat del subsòl del dipòsit. 
 
Per acabar, l’autor d’aquesta memòria ha consultat a l’arquitecte municipal si es té 
constància a la vila d’expansivitat en les argiles i la resposta ha estat negativa. Per 
corroborar-ho encara més, molt proper al dipòsit (desenes de metres) es troba la via 
ràpida A26, on no s’han detectat cap mena d’efectes relacionats amb aquestes hipo-
tètiques variacions volumètriques del subsòl com podrien ser efectes sobre la rasant 
del paviment (oscil·lació de cota i, en casos extrems, fissures en el ferm).  
 
Tenint en compte que el terreny de fonament és homogeni i es tracta d’una argila de 
consistència mitjana, sobre el qual hi haurà una capa de 30 cm de tot-u, a efectes de 
càlcul s’ha considerat una rigidesa kb = 30 N/cm3. 
 
 
5. Accions 
 
 Les accions considerades en el càlcul han estat: 
 

5.1. L’empenta hidrostàtica 
 

L’empenta hidrostàtica, es defineix amb densitat γω i amb l’alçada de la làmi-
na d’aigua sobre la solera Hω: 

 
  γ ω = 10 kN/m3. 
  Hω = 4,00 m  
 
 

5.2. Pes propi de la paret 
 

El pes vertical de la paret, considerant una densitat del formigó de 25 kN/m3, 
s’ha tingut en compte en el dimensionament de l’armadura passiva i la com-
provació dels diferents estats límits. 

 
5.3. Accions indirectes 

 
En el cas d’aquest dipòsit de 12,60 i 18,0 metres de diàmetre, l’efecte de les 
accions indirectes es té en compte a través de la disposició de les quanties 
d’armat addicionals a les obtingudes pel càlcul resistent, sempre respectant 
els mínims geomètrics. 
 
5.4. Accions sobre la coberta 

 
En aquest càlcul, conservadorament per a la paret no es té en compte el pes 
del forjat de la coberta i la resta de càrregues que suporta. Si es tenen en 
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compte per a  la llosa/solera.  
 
 
 
6. Seguretat 
 
 Com a coeficients de seguretat, corresponents a un CONTROL NORMAL de 
l’execució, s’han adoptat: 
 
 - Minoració de la resistència del formigó: γc = 1,5. 
 - Minoració de la resistència de l’amadura passiva: γs = 1,15. 
 - Majoració de les accions: 
 
  E.L.U. 
   - Empenta hidrostàtica:  γh = 1,5 (desfavorable) 
                                                                                           0,0 (favorable) 
   - Pes propi paret:   γw = 1,0 (favorable) 
 
  E.L.S. 
 
   - Empenta hidrostàtica:  γh = 1,0 
   - Pes propi paret:   γw = 1,0 
 
Amb el nivell de control adoptat i el tipus d’ambient a que es veurà sotmesa 
l’estructura: IIa, cal adoptar un recobriment nominal de 30 mm per a les armadures.  
 
 
7. Model d’anàlisi estructural 
 
 Per al càlcul del dipòsit, s’ha utilitzat un programa es basa en un model analí-
tic d’anàlisi de dipòsits cilíndrics de formigó armat i/o pretensat, sol·licitats per acci-
ons amb simetria de revolució (empenta hidrostàtica, pretensat circumferencial i em-
penta de terres), amb l’extrem superior lliure (no considera, doncs, la interacció amb 
la coberta; en dipòsits amb sostres unidireccionals, aquesta condició de contorn és 
raonable i no influeix en l’anàlisi) i amb diferents tipus d’unió entre la paret i la sole-
ra (recolzament directe, recolzament flexible, articulació fixa o unió contínua). En el 
dipòsit d’estudi, s’ha considerat una unió contínua, això és,  s’ha imposat que el des-
plaçament radial i el gir del extrem inferior de la paret siguin iguals als  del perímetre 
de la solera. 
 
 El model considera la solera damunt un medi elàstic, caracteritzat pel seu 
mòdul de balast. L’anàlisi de l’acció hidrostàtica té en compte la no-linealitat en la 
interacció terreny-estructura, permetent la possible separació de la solera respecte del 
terreny en una corona perimetral. 
 
 L’anàlisi estructural suposa la paret i la solera de gruix constant. No obstant, 
en el dimensionament i comprovació dels diferents estats límits es té en compte, si és 
el cas, la variació del gruix dels esmentats elements a la zona pròxima a la unió. 
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8. Criteris de disseny 
 
8.1. Introducció 
 
 Per al projecte d’aquest tipus d’estructures no es compta amb normativa na-
cional o estatal específica. Per això, en el que segueix s’ha tingut present per una 
banda, les normatives generals d’estructures de formigó vigents EHE-08 (2008) i per 
l’altra banda, reglaments estrangers específics d’aquesta tipologia estructural. 
 
 Per al dimensionament i comprovació d’aquests dipòsits s’ha seguit la filoso-
fia dels estats límits, d’acord amb la normativa nacional vigent. Això a més d’estar 
dintre el marc legal assenyalat, té diversos avantatges de tipus tècnic. 
 
 En els diferents apartats d’aquest document que es presenten a continuació es 
fa una revisió dels estats límits que tenen una incidència major en el disseny 
d’aquests dipòsits, no abordant-se, en conseqüència,  d’altres estats límits en que la 
seva incidència sigui poc significativa ( p.e: E.L.U. inestabilitat, E.L.S. de deforma-
bilitat i altres). Així mateix i per una raó metodològica els estats límits s’han agrupat 
en estats límits últims i estats límits de servei. 
 
8.2. Estats límits últims 
 
 8.2.1. Estat límit últim d’esgotament davant a sol·licitacions normals 
 
   -- Sol·licitacions de flexocompressió 
 

Durant la vida d’aquestes estructures es poden produir 
sol·licitacions de flexocompresió tant en la paret com en la so-
lera. Per això, en diferents seccions (intervals 
d’aproximadament 20 cm en la paret i de 45 cm en la solera) 
es planteja que les sol·licitacions de càlcul (Sd ) siguin menors 
o iguals que la resposta seccional (Ru). 

 
Les sol·licitacions de càlcul (Sd ) han estat obtingudes per a la 
següent hipòtesi de càlcul: 
 
- Empenta d’aigua: Dipòsit ple. 

 
En el dipòsit ple, es comprova el moment de càlcul considerat 
en les diferents seccions transversals estudiades de la paret i la 
solera, i segons ambdós sentits, positiu i negatiu. 

 
Per a l’obtenció de la resposta seccional (Ru ) s’ha seguit així 
mateix la normativa vigent EHE-08 (2008) prenent un dia-
grama rectangular tensió-deformació del formigó (Art. 39.5) i 
admetent que s’està treballant en els dominis de deformació 2 
ó 3 (Art. 42.1.3). 
 
D’acord amb l’article 39.4 de la Instrucció EHE es considera 
com a resistència de càlcul del formigó a compressió el valor: 
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c

ck
cccd

ff
γ

α=  

 
on αcc és el factor que té en compte el cansament del formigó 
quan està sotmès a nivells alts de tensió de compressió degut a 
càrregues de llarga durada. La Instrucció adopta, amb caràcter 
general, el valor αcc = 1. No obstant, les accions determinants 
en dipòsits tenen sempre durades importants com és el cas de 
l’empenta hidrostàtica, o directament permanents com ara les 
terres. Per aquesta raó, i d’acord amb les indicacions de 
l’article esmentat, en el projecte d’aquests dipòsits s’adopta un 
valor de αcc menor que la unitat (αcc = 0,85 ). fck  és la resis-
tència característica de projecte i γc és el coeficient parcial de 
seguretat que adopta el valor de 1,50 en aquest cas. 
 
Per al càlcul de seccions sotmeses a sol·licitacions normals, en 
els Estats Límit Últims s’adopta el diagrama rectangular. Aquest 
diagrama, segons l’article 39.5 de la Instrucció EHE està format 
per un rectangle la fondària del qual λ(x)·h, i intensitat η(x)·fcd 
depenen de la fondària de l’eix neutre x, i de la resistència del 
formigó. Els seus valors són: 
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on: 

η = 1,0    si fck ≤ 50 N/mm2 

λ = 0,8      si fck ≤ 50 N/mm2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Diagrama de cálculo rectangular. 
 

En aquests dominis considerats i per a formigons de resistèn-
cia característica a la compressió inferior a 50 N/mm2, les 
equacions d’equilibri venen donades per les expressions: 

 

 η(x)·fcd 

λ(x) h x 

h 
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   Nd = fcd . b.y  + A’s fyd  - As fyd 

( )''
2

... ddfAydybfeNM ydscddd −+





 −=+  

El valor de Nd  d’aquestes expressions correspon, per a les 
seccions de la paret del dipòsit, al definit pel pes propi de la 
làmina fins la cota corresponent, mentre que per a la solera el 
valor és conseqüència de plantejar la condició de compatibili-
tat de deformacions entre paret i solera. 

 
El moment límit d’aquests dominis (frontera entre dominis 3 y 
4), ve donat per: 

 

   Mlim = fcd  . b.ylim d y
−



2

 

 
 

on la ylim  per a un acer B-500 com els utilitzats és: 
 

   ylim = 0,8 xlim =  0 8
1 1 3610 4

,
, .

d
fyd+ −     = 0,4525 h 

 
Cara al dimensionament de l’armadura passiva els passos in-
corporats en el programa venen donats a continuació: 

 
   1.- Verificació de que el moment de sol·licitació és menor que 
   Mlim  , llavors no és necessària armadura de compressió: 
 
    Md  +  Nd .e  <  M lim    ----->      A’

s  = 0 
 

Llavors, l’armadura de tracció necessària ve donada per 
l’expressió: 

 

    
( )

yd
f
N

f
eNMdbfdbfbdf

A d

yd

dcdcdcd
s −

+−−
=








2
..8,6..22 2

 

 
   2.- Necessitat d’armadura de compressió. Si Md  + Nd .e >Mlim   
   a fi de mantenir-se en els dominis considerats es disposa arma-
   dura de compressió. 
  

Les armadures de compressió i de tracció venen donades res-
pectivament per: 

 
 

    A’s =
M N e M

d d
d d lim+ −

−

.
'
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    As = 
yd

s

f
NfAybf dydscd −+ '.. lim.

 

 
 
  - Armadura mínima 

 
El model analític desenvolupat i en conseqüència el programa 
associat al mateix no contempla en la configuració actual les 
accions indirectes com ara les deformacions de tipus reològic 
(retracció, fluència, altres) o de tipus climàtic (variacions uni-
formes i gradients de temperatura). Així doncs, a  fi d’evitar o 
paliar els efectes d’aquestes accions i mantenint el planteja-
ment expressat per la normativa vigent, es creu recomanable la 
disposició d’unes armadures passives mínimes. 
 
Dit això, donada la singularitat d’aquestes estructures s’ha 
procedit a una extensa consulta bibliogràfica de normatives es-
trangeres específiques de dipòsits i a experiències existents. 

 
Tot això condueix a adoptar, tenint present les circumstàncies 
climàtiques i constructives actualment existents a Espanya, un 
valor de la quantia geomètrica d’armadura mínima del 1,6‰ 
(rmin  = 0,0016) en parets. 
 
Aquest valor, per a cada una de les seccions analitzades, es 
compara amb el procedent del càlcul anterior davant les acci-
ons directes. En el cas de que l’armadura existent sigui major 
que la mínima es mantindrà aquella mentre que en el cas con-
trari es disposarà l’armadura mínima. 
 
Finalment, es comprova que l’armadura horitzontal de la paret 
que resisteix els axials de tracció de la làmina cilíndrica, com-
pleixi l’article 42.3.4 de la Instrucció EHE relatiu a la quantia 
mínima mecànica a tracció. 

mctcydspdp fAPfAfA ,+≥+  
P és la força de pretensat descomptant les pèrdues instantànies. 

 
           8.2.2. Estat límit últim d’esgotament davant  sol·licitacions tangencials 
 

De les diferents sol·licitacions tangencials que poden produir-
se en aquestes estructures, en aquest document s’especifiquen 
les produïdes pels esforços tallants deguts a les accions direc-
tes. El plantejament que segueix és anàleg al realitzat per a les 
sol·licitacions de flexocompressió. Així, les sol·licitacions de 
càlcul s’han obtingut per a la hipòtesi: 

 
 Dipòsit ple. 

 
En quant a l’obtenció del valor de l’esforç tallant últim respos-
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ta  (Vu ) s’han seguit els criteris expressats per la normati-
va vigent EHE-08 (2008) en el seu article 44.2.3.2.1, relacio-
nats amb la resistència a esforç tallant de lloses. 

 
el valor de Vu2 , tallant últim per esgotament de l’ànima a trac-
ció, donat  per la normativa citada és: 

( ) db15,0f10018,0V 0
'
cd

3/1
cv1

c
2u 








σ+ρξ

γ
=  

amb un valor mínim de: 

db15,0f075,0V 0
'
cd

2/1
cv

2/3

c
2u 








σ+ξ

γ
=  

 
on: 

fcv resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm2 de 
valor fcv= fck amb fcv no més gran de 15 N/mm2 en el cas 
de control indirecte de la resistència del formigó, sent fck 
la resistència a compressió del formigó, que a efecte 
d’aquest apartat no es considerarà superior a 60 N/mm2. 

 ξ = 1 + (200 / d)0.5 amb d en mm 
ρl  es la quantia geomètrica d’armadura longitudinal 
passiva o activa adherent traccionada. 

 0,02  
d  b

 A  +  A = 
0

ps
l ≤ρ  

    σ’cd = Nd / Ac tensió axial efectiva a la secció (trac>0) 

MPa12f30,0
A
N' cd

c

d
cd >/<=σ  

 
En aquestes expressions el valor de d ve expressat en metres si 
no s’indica el contrari. S’ha de tenir present que en les secci-
ons d’arrencada de paret i extrems de solera (des del centre), 
la inèrcia pot ser variable i, en conseqüència, cal prendre el va-
lor del cantell útil que li correspongui. 

 
En el cas de no compliment de la desigualtat Vrd  < Vu2  es po-
dria actuar tant sobre la sol·licitació (Vrd ) com sobre la res-
posta (V u2 ). 

 
En la sol·licitació (Vrd ) no s’han estimat factors com ara:  

 
- Si és el cas, la inèrcia variable (inclinació de la directriu) en 
seccions d’arrencada de paret i extrems de solera (des del cen-
tre). 

 
-Contribució d’esforços axials fruit del pes de la coberta i de 
les accions que incideixen sobre la mateixa. 

 
-Efecte làmina en la paret del dipòsit. 
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En la resposta (Vu2), l’actuació podria dirigir-se a: 
 

-Augmentar la quantia d’armadura obtinguda per altres criteris 
(As ). 

 
-Modificar el cantell útil (d ). 

 
-Adoptar una resistència de càlcul del formigó superior. 
 

  
 
8.3. Estats límits de servei 
 
  8.3.1. Estat límit de servei de fissuració controlada 
 

L’amplària característica de la fissura adoptada (wk ) s’ha pres 
considerant l’ambient IIa (article 49.2.4 EHE-08, 2008): 

 
    - wmax   = 0,3 mm (per a formigó armat ) 

 
En qualsevol cas, prèviament s’estudia si la secció fissura. Per 
això es compara la tensió de la fibra més traccionada de for-
migó, induïda per un parell d’esforços axial i flexor concomi-
tants per a cadascuna de les combinacions d’accions contem-
plades, amb la tensió de tracció induïda pel moment flexor de 
fissuració de qualsevol secció transversal analitzada de la pa-
ret i de la solera del dipòsit: 

   N
A

k

c
   +   6

2

M
bh

k    <  fct, m,fl  =  0,30  fck
23  

 
Si aquesta desigualtat no es verifica i, en conseqüència, la sec-
ció fissura, l’ample d’aquesta es calcula seguint la normativa 
vigent EHE-08 (2008): 

 
   wk  =  1,7 .  ssm  . esm 
 

éssent: 
 

   sm  = 2c  +  0,2 s  +  0,4 K1  Φ  A
A
c efic

s

,  

 
on: 

 
   c  és el recobriment 

   s  és la distància entre barres igual a   b
n

   ≤  15 

K1 és un coeficient que reflexa la influència del diagrama de 
traccions. En aquest estudi s’adopta el valor de K2 = 0,125 
quedant del costat de la seguretat. 
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   Ac, efic  =  (7,5 ∅2  +  c ) . b  ≤   h
4

 

i essent: 
 
   esm = σs / E s [1 – k2 (σsr / σs )2 ] >0,4 σs / E s 
 
 

on: 

   σs  =  n sc 
( )d x

x
M d x n

bx d x
−

=
−

−





2

3
2

. .
 

 

   x A n
b

bd
nAs

s

= − + +








1 1 2  

 

   σ
σ

sr

s

sr ctmM
M

f b h
M

= =
. . 2

6
 

 
   k2 = 1  
 
 

A més de la limitació de l’ample de fissura, es limita la tensió 
en servei de l’acer en 180 N/mm2 .  

 
 
9. Bibliografia i normes consultades 
 
 
 EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”, Comissió Permanent del 
Formigó, Madrid 2008. 
 
 
 
A Barcelona, abril de 2020, 
 
 
 
 
 
 
Climent Molins i Borrell 
Dr. Enginyer de camins, canals i ports 
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ANNEX I:  
CÀLCUL DIPÒSIT PLE 

DIMENSIONAMENT ARMADURES 
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 ************************************************************ 
 ***                PROGRAMA DIPOS                        *** 
 ***  DIPOSITS CILINDRICS DE FORMIGO ARMAT I PRETENSAT    *** 
 ***             ADAPTAT A LA NORMA EHE 2008              *** 
 ************************************************************ 
 ***            PUNT 2:  DIPOSIT PLE (INTRADÓS)           *** 
 ***       COMPROVACIO ESTATS LIMIT SERVEI I RUPTURA      *** 
 ************************************************************ 
 
 PROJECTE: DIPOSIT 500 M3  PLE (EHE 08)                                             
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***                 DADES DIRECTORES                     *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 L OPCIO DE CALCUL ESCOLLIDA SEGONS IPROC..........=   3 
 EL PROCES DE CALCUL SEGONS ISTANDART..............=   1 
 RESULTATS DE LA PARET EN SECCIONS.................=   21 
 PES ESPECIFIC DEL LIQUID (kN/m3)..................=  10.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***         CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES                *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ALTURA DE LAMINA LLIURE D AIGUA (m)...............=   4.0000 
 RADI DEL DIPOSIT (m)..............................=   6.3000 
 GRUIX DE LA PARET (m).............................=   0.2500 
 GRUIX DE LA PARET A LA BASE (m)...................=   0.2500 
 LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 GRUIX DE LA SOLERA (m)............................=   0.3000 
 GRUIX DE LA SOLERA A LA UNIO (m)..................=   0.3000 
 LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***           CARACTERISTIQUES MATERIALS                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 MÒDUL DE POISSON.................................=    0.2000 
 MÒDUL D ELASTICITAT DEL FORMIGO (N/mm2)..........=    27264. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL FORMIGO (N/mm2)...=       25. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DE L ACER (N/mm2).....=      500. 
 ARMADURA MINIMA PER CARA I DIRECCIO (o/oo).......=     1.60 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DEL DIPOSIT (mm)..=     8.000 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DE LA SOLERA (mm).=     8.000 
 RECOBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA INTERIOR (mm)...=    30.000 
 RECUBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA EXTERIOR (mm)...=    30.000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***           CARREGA D AIGUA A L EXTRADÓS               *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ALTURA D AIGUA EXTRADOS (m).......................=   0.0000 
 PES ESPECIFIC DE L AIGUA (kN/m3)..................=  10.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***             RIGIDESA DEL FONAMENT                    *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 TERRENY DEFORMABLE,  
 MÒDUL DEL FONAMENT(N/cm3)......................=     30.00 
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 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***      CALCUL DE L ESTAT DE CARREGA HIDROSTATIC        *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ************************************************ 
 **    ESFORCOS HIDROSTATICS SOBRE LA PARET    ** 
 ************************************************ 
 
 ALTURA (m)  CORRIMENTS (m)   FLEXORS (mkN/m)  TALLANTS (kN/m)  AXIALS (kN/m) 
 ========== ================ ================= ================ ============= 
     0.00      -0.3089E-04         32.1828          -50.1281          33.42 
     0.20       0.7067E-05         22.8897          -42.6525          -7.65 
     0.40       0.2012E-04         15.1511          -34.7271         -21.77 
     0.60       0.1665E-04          8.9812          -27.0588         -18.01 
     0.80       0.3323E-05          4.2801          -20.0958          -3.60 
     1.00      -0.1475E-04          0.8791          -14.0844          15.95 
     1.20      -0.3387E-04         -1.4237           -9.1203          36.64 
     1.40      -0.5153E-04         -2.8384           -5.1937          55.75 
     1.60      -0.6618E-04         -3.5652           -2.2251          71.60 
     1.80      -0.7702E-04         -3.7844           -0.0958          83.33 
     2.00      -0.8380E-04         -3.6503            1.3309          90.66 
     2.20      -0.8665E-04         -3.2896            2.1930          93.75 
     2.40      -0.8595E-04         -2.8021            2.6194          92.99 
     2.60      -0.8223E-04         -2.2633            2.7234          88.97 
     2.80      -0.7606E-04         -1.7280            2.5989          82.29 
     3.00      -0.6801E-04         -1.2340            2.3201          73.59 
     3.20      -0.5863E-04         -0.8065            1.9421          63.43 
     3.40      -0.4836E-04         -0.4612            1.5028          52.33 
     3.60      -0.3759E-04         -0.2079            1.0256          40.67 
     3.80      -0.2659E-04         -0.0526            0.5231          28.76 
     4.00      -0.1552E-04          0.0000            0.0000          16.79 
 
 
 ************************************************ 
 **    ESFORCOS HIDROSTATICS SOBRE LA PLACA    ** 
 ************************************************ 
 
 RADI (m) CORRIMENTS (m)  M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUMF(mkN/m) TALLANT (kN/m) 
 ======== =============== ================ ================= ============== 
   0.00       0.1532E-02         1.8547          1.8547          0.0000 
   0.32       0.1531E-02         1.9730          1.9138         -0.9377 
   0.63       0.1527E-02         2.3255          2.0905         -1.8578 
   0.95       0.1520E-02         2.9048          2.3817         -2.7398 
   1.26       0.1510E-02         3.6970          2.7823         -3.5579 
   1.57       0.1494E-02         4.6800          3.2840         -4.2788 
   1.89       0.1471E-02         5.8212          3.8750         -4.8586 
   2.21       0.1440E-02         7.0740          4.5384         -5.2416 
   2.52       0.1400E-02         8.3743          5.2512         -5.3587 
   2.83       0.1347E-02         9.6367          5.9829         -5.1263 
   3.15       0.1281E-02        10.7504          6.6943         -4.4469 
   3.46       0.1200E-02        11.5753          7.3361         -3.2105 
   3.78       0.1102E-02        11.9392          7.8474         -1.2972 
   4.09       0.9878E-03        11.6360          8.1551          1.4172 
   4.41       0.8574E-03        10.4252          8.1737          5.0543 
   4.72       0.7130E-03         8.0347          7.8053          9.7224 
   5.04       0.5583E-03         4.1668          6.9414         15.5038 
   5.36       0.3993E-03        -1.4914          5.4651         22.4371 
   5.67       0.2447E-03        -9.2521          3.2556         30.4966 
   5.99       0.1065E-03       -19.4041          0.1944         39.5680 
   6.30       0.2168E-18       -32.1828         -3.8261         49.4197 
 
 
 
 
 
 ************************************************ 
 **      PRESSIO AL TERRENY DE FONAMENT        ** 
 ************************************************ 
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 RADI  (m)   PRESSIO (kPa) 
 =========   ============= 
     0.00       0.4796E+02 
     0.32       0.4796E+02 
     0.63       0.4796E+02 
     0.95       0.4796E+02 
     1.26       0.4795E+02 
     1.57       0.4795E+02 
     1.89       0.4794E+02 
     2.21       0.4793E+02 
     2.52       0.4792E+02 
     2.83       0.4790E+02 
     3.15       0.4788E+02 
     3.46       0.4786E+02 
     3.78       0.4783E+02 
     4.09       0.4780E+02 
     4.41       0.4776E+02 
     4.72       0.4771E+02 
     5.04       0.4767E+02 
     5.36       0.4762E+02 
     5.67       0.4757E+02 
     5.99       0.4753E+02 
     6.30       0.1076E+03 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***              DE LA LAMINA CILINDRICA                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ES LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA+  
 
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 MERIDIONAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           5.124 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
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   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA HORITZONTAL A LA PARET 
  DE 0.2mm A LA CARA EXTERIOR I DE 0.1 mm  
 A LA CARA INTERIOR, PER AL DIPÒSIT PLE 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS 
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.0* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA 
 
 
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ HORITZONTAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          INT       9.5000            0.0890            169.6533 
   0.20          INT       4.0000            0.0000             15.8575 
   0.40          INT       4.0000            0.0000             10.2852 
   0.60          INT       4.0000            0.0000              5.8501 
   0.80          INT       4.0000            0.0000              2.4799 
   1.00          INT       4.0000            0.0000              0.0521 
   1.20          EXT       4.0000            0.0000              0.4847 
   1.40          EXT       4.0000            0.0000              1.5480 
   1.60          EXT       4.0000            0.0000              2.1126 
   1.80          EXT       4.0000            0.0000              2.3093 
   2.00          EXT       4.0000            0.0000              2.2499 
   2.20          EXT       4.0000            0.0000              2.0261 
   2.40          EXT       4.0000            0.0000              1.7105 
   2.60          EXT       4.0000            0.0000              1.3576 
   2.80          EXT       4.0000            0.0000              1.0073 
   3.00          EXT       4.0000            0.0000              0.6869 
   3.20          EXT       4.0000            0.0000              0.4148 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000              0.2022 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000              0.0563 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000             -0.0185 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000             -0.0189 
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 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ VERTICAL EN CM2 POR UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          INT       4.0000            0.0000              5.6755 
   0.20          INT       4.0000            0.0000              3.0878 
   0.40          INT       4.0000            0.0000              1.5391 
   0.60          INT       4.0000            0.0000              0.7582 
   0.80          INT       4.0000            0.0000              0.5119 
   1.00          INT       4.0000            0.0000              0.6094 
   1.20          EXT       4.0000            0.0000              1.3132 
   1.40          EXT       4.0000            0.0000              2.0954 
   1.60          EXT       4.0000            0.0000              2.6796 
   1.80          EXT       4.0000            0.0000              3.0656 
   2.00          EXT       4.0000            0.0000              3.2678 
   2.20          EXT       4.0000            0.0000              3.3086 
   2.40          EXT       4.0000            0.0000              3.2152 
   2.60          EXT       4.0000            0.0000              3.0154 
   2.80          EXT       4.0000            0.0000              2.7361 
   3.00          EXT       4.0000            0.0000              2.4016 
   3.20          EXT       4.0000            0.0000              2.0329 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000              1.6474 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000              1.2587 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000              0.8765 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000              0.5070 
 
 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA VERTICAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           9.500 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
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   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
  
  
  ATENCIO: LA PARET LAMINAR DEL DIPOSIT 
  NO CUMPLEIX QUANTÍA MÍNIMA A TRACCIÓ COMPOSTA  
  
  CAL INCREMENTAR L'ARMADURA HORITZONTAL EN:  
     3.33cm2/m (  83.21%) EN CADA CARA 
 
 
 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 LA HIPÒTESI DE CALCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA+  
 
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. NEGATIU      TALL. ULTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                   -75.1922                118.2949 
   0.20                   -63.9787                118.1329 
   0.40                   -52.0907                117.9709 
   0.60                   -40.5883                117.8089 
   0.80                   -30.1437                117.6470 
   1.00                   -21.1265                117.4850 
   1.20                   -13.6805                117.3230 
   1.40                    -7.7905                117.1610 
   1.60                    -3.3377                116.9991 
   1.80                    -0.1436                116.8371 
   2.00                     0.0000                116.6751 
   2.20                     0.0000                116.5131 
   2.40                     0.0000                116.3512 
   2.60                     0.0000                116.1892 
   2.80                     0.0000                116.0272 
   3.00                     0.0000                115.8652 
   3.20                     0.0000                115.7033 
   3.40                     0.0000                115.5413 
   3.60                     0.0000                115.3793 
   3.80                     0.0000                115.2173 
   4.00                     0.0000                115.0554 
 
 
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. POSITIU      TALL. ÚLTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                     0.0000                118.2949 
   0.20                     0.0000                118.1329 
   0.40                     0.0000                117.9709 
   0.60                     0.0000                117.8089 
   0.80                     0.0000                117.6470 
   1.00                     0.0000                117.4850 
   1.20                     0.0000                117.3230 
   1.40                     0.0000                117.1610 
   1.60                     0.0000                116.9991 
   1.80                     0.0000                116.8371 
   2.00                     1.9964                116.6751 
   2.20                     3.2895                116.5131 
   2.40                     3.9292                116.3512 
   2.60                     4.0851                116.1892 
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   2.80                     3.8983                116.0272 
   3.00                     3.4802                115.8652 
   3.20                     2.9132                115.7033 
   3.40                     2.2542                115.5413 
   3.60                     1.5384                115.3793 
   3.80                     0.7846                115.2173 
   4.00                     0.0000                115.0554 
             
             
             
 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***                  DE LA SOLERA                        *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==>1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA+  
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               5.247           4.800 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
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   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA A LA SOLERA  
 DE 0.2mm A LA CARA INFERIOR I DE 0.1 mm  
 A LA CARA SUPERIOR, PER AL DIPÒSIT PLE 
 
 LA HIPOTESI DE CÀLCUL ES LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 == 1.0* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTATICA +  
 
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          INF       4.8000            0.0000              2.1955 
   0.32          INF       4.8000            0.0000              2.2550 
   0.63          INF       4.8000            0.0000              2.4325 
   0.95          INF       4.8000            0.0000              2.7242 
   1.26          INF       4.8000            0.0000              3.1230 
   1.57          INF       4.8000            0.0000              3.6179 
   1.89          INF       4.8000            0.0000              4.1924 
   2.21          INF       4.8000            0.0000              4.8231 
   2.52          INF       4.8000            0.0000              5.4777 
   2.83          INF       4.8000            0.0000              6.1132 
   3.15          INF       4.8000            0.0000              6.6738 
   3.46          INF       4.8000            0.0000              7.0891 
   3.78          INF       4.8000            0.0000              7.2723 
   4.09          INF       4.8000            0.0000              7.1197 
   4.41          INF       4.8000            0.0000              6.5101 
   4.72          INF       4.8000            0.0000              5.3067 
   5.04          INF       4.8000            0.0000              3.3595 
   5.36          SUP       4.8000            0.0000              2.0126 
   5.67          SUP       4.8000            0.0000              5.9195 
   5.99          SUP       4.8000            0.0000             11.0304 
   6.30          SUP       4.8000            0.0000             17.4635 
 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER A CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          INF       4.8000            0.0000              2.1955 
   0.32          INF       4.8000            0.0000              2.2253 
   0.63          INF       4.8000            0.0000              2.3142 
   0.95          INF       4.8000            0.0000              2.4608 
   1.26          INF       4.8000            0.0000              2.6625 
   1.57          INF       4.8000            0.0000              2.9151 
   1.89          INF       4.8000            0.0000              3.2126 
   2.21          INF       4.8000            0.0000              3.5466 
   2.52          INF       4.8000            0.0000              3.9054 
   2.83          INF       4.8000            0.0000              4.2737 
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   3.15          INF       4.8000            0.0000              4.6319 
   3.46          INF       4.8000            0.0000              4.9550 
   3.78          INF       4.8000            0.0000              5.2124 
   4.09          INF       4.8000            0.0000              5.3673 
   4.41          INF       4.8000            0.0000              5.3767 
   4.72          INF       4.8000            0.0000              5.1912 
   5.04          INF       4.8000            0.0000              4.7563 
   5.36          INF       4.8000            0.0000              4.0131 
   5.67          INF       4.8000            0.0000              2.9008 
   5.99          INF       4.8000            0.0000              1.3597 
   6.30          SUP       4.8000            0.0000              3.1880 
 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA RADIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               5.247           4.800 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 
 *************************************************** 
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 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA+  
 
 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. NEGATIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                121.4166 
   0.32                    -1.4066                121.4166 
   0.63                    -2.7867                121.4166 
   0.95                    -4.1096                121.4166 
   1.26                    -5.3369                121.4166 
   1.57                    -6.4181                121.4166 
   1.89                    -7.2879                121.4166 
   2.21                    -7.8624                121.4166 
   2.52                    -8.0380                121.4166 
   2.83                    -7.6894                121.4166 
   3.15                    -6.6704                121.4166 
   3.46                    -4.8157                121.4166 
   3.78                    -1.9458                121.4166 
   4.09                     0.0000                121.4166 
   4.41                     0.0000                121.4166 
   4.72                     0.0000                121.4166 
   5.04                     0.0000                121.4166 
   5.36                     0.0000                121.4166 
   5.67                     0.0000                121.4166 
   5.99                     0.0000                121.4166 
   6.30                     0.0000                121.4166 
 
 
 
 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. POSITIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                121.4166 
   0.32                     0.0000                121.4166 
   0.63                     0.0000                121.4166 
   0.95                     0.0000                121.4166 
   1.26                     0.0000                121.4166 
   1.57                     0.0000                121.4166 
   1.89                     0.0000                121.4166 
   2.21                     0.0000                121.4166 
   2.52                     0.0000                121.4166 
   2.83                     0.0000                121.4166 
   3.15                     0.0000                121.4166 
   3.46                     0.0000                121.4166 
   3.78                     0.0000                121.4166 
   4.09                     2.1258                121.4166 
   4.41                     7.5814                121.4166 
   4.72                    14.5836                121.4166 
   5.04                    23.2557                121.4166 
   5.36                    33.6556                121.4166 
   5.67                    45.7449                121.4166 
   5.99                    59.3521                121.4166 
   6.30                    74.1295                121.4166 
             
             
             
 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
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Després de l’anàlisi del dipòsit de 500 m3 ple, s’analitzen els esforços a què es pot 
veure sotmès el dipòsit sota l’empenta de l’aigua en l’extradós. En aquest cas, la si-
tuació més desfavorable per al dipòsit sota l’empenta d’aigua en l’extradós es produ-
eix quan aquest està buit. En aquest cas, l’empenta de l’aigua interior seria favorable 
ja que compensaria sensiblement l’empenta d’aigua a l’extradós. 
 
Finalment, es presenta el càlcul per a la paret exterior que té un volum interior de 
1000 m3. 
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 ************************************************************ 
 ***                PROGRAMA DIPOS                        *** 
 ***   DIPOSITS CILINDRICS DE FORMIGO ARMAT I PRETENSAT   *** 
 ***             ADAPTAT A LA NORMA EHE 2008             *** 
 ************************************************************ 
 ***           PUNT 3: INTERIOR DIPOSIT BUIT              *** 
 ***      COMPROVACIO ESTATS LIMIT SERVEI I RUPTURA       *** 
 ************************************************************ 
 
 PROJECTE: DIPOSIT 500 M3 BUIT + PLE EXTERIOR (EHE 08)                      
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***                 DADES DIRECTORES                     *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 L OPCIO DE CALCUL ESCOLLIDA SEGONS IPROC..........=   2 
 EL PROCES DE CALCUL SEGONS ISTANDART..............=   1 
 RESULTATS DE LA PARET EN SECCIONS.................=   21 
 PES ESPECIFIC DEL LIQUID (kN/m3)..................=  10.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***         CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES                *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ALTURA DE LAMINA LLIURE D AIGUA (m)...............=   4.0000 
 RADI DEL DIPOSIT (m)..............................=   6.3000 
 GRUIX DE LA PARET (m).............................=   0.2500 
 GRUIX DE LA PARET A LA BASE (m)...................=   0.2500 
.LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 GRUIX DE LA SOLERA (m)............................=   0.3000 
 GRUIX DE LA SOLERA A LA UNIO (m)..................=   0.3000 
 LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***           CARACTERISTIQUES MATERIALS                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 MÒDUL DE POISSON.................................=    0.2000 
 MÒDUL D ELASTICITAT DEL FORMIGO (N/mm2)..........=    27264. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL FORMIGO (N/mm2)...=       25. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DE L ACER (N/mm2).....=      500. 
 ARMADURA MINIMA PER CARA I DIRECCIO (o/oo).......=     1.60 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DEL DIPOSIT (mm)..=     8.000 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DE LA SOLERA (mm).=     8.000 
 RECOBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA INTERIOR (mm)...=    30.000 
 RECUBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA EXTERIOR (mm)...=    30.000 
    
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***           CARREGA D AIGUA A L EXTRADÓS               *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ALTURA D AIGUA EXTRADOS (m).......................=   4.0000 
 PES ESPECIFIC DE L AIGUA (kN/m3)..................=  10.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***             RIGIDESA DEL FONAMENT                    *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 TERRENY DEFORMABLE,  
 MÒDUL DEL FONAMENT(N/cm3)......................=     30.00 
 
 ************************************************** 
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 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***             ESFORÇOS DEGUTS A L EMPENTA              *** 
 ***               DE L AIGUA A L EXTRADÓS                *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ************************************************ 
 **          ESFORÇOS SOBRE LA PARET           ** 
 ************************************************ 
 
 ALTURA (m)  CORRIMENTS  (m)   FLEXORS (mkN/m)  TALLANTS (kN/m)  AXIALS (kN/m) 
 ========== ================ ================= ================ ============= 
     0.00       0.1617E-04         -6.6389           26.2460         -17.50 
     0.20       0.3856E-04         -2.1394           19.9247         -41.71 
     0.40       0.6338E-04          0.9721           11.3564         -68.57 
     0.60       0.8726E-04          2.9391            7.4413         -94.41 
     0.80       0.1080E-03          4.0530            4.5935        -116.88 
     1.00       0.1245E-03          4.5000           -0.1645        -134.67 
     1.20       0.1361E-03          4.4574           -1.1486        -147.25 
     1.40       0.1429E-03          4.1316           -1.5207        -154.63 
     1.60       0.1453E-03          3.6245           -3.7701        -157.20 
     1.80       0.1438E-03          3.0106           -3.2335        -155.53 
     2.00       0.1390E-03          2.4025           -2.5117        -150.34 
     2.20       0.1316E-03          1.8307           -3.5175        -142.33 
     2.40       0.1222E-03          1.3003           -2.5574        -132.18 
     2.60       0.1114E-03          0.8640           -1.6496        -120.50 
     2.80       0.9963E-04          0.5171           -2.1286        -107.79 
     3.00       0.8733E-04          0.2366           -1.2835         -94.48 
     3.20       0.7476E-04          0.0469           -0.5705         -80.88 
     3.40       0.6213E-04         -0.0647           -0.7715         -67.21 
     3.60       0.4956E-04         -0.1217           -0.1850         -53.62 
     3.80       0.3713E-04         -0.1116            0.2679         -40.17 
     4.00       0.2480E-04         -0.0442            0.3328         -26.84 
 
 
 
 ************************************************ 
 **         ESFORCOS SOBRE LA SOLERA           ** 
 ************************************************ 
 
 RADI (m) CORRIMENTS (m)  M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUMF(mkN/m) TALLANT (kN/m) 
 ======== =============== ================ ================= ============== 
   0.00      -0.3215E-05        -0.6265         -0.6265          0.0000 
   0.32      -0.2809E-05        -0.6284         -0.6274          0.0142 
   0.63      -0.1590E-05        -0.6331         -0.6299          0.0227 
   0.95       0.4500E-06        -0.6384         -0.6331          0.0196 
   1.26       0.3317E-05        -0.6403         -0.6354         -0.0008 
   1.57       0.7013E-05        -0.6333         -0.6346         -0.0446 
   1.89       0.1153E-04        -0.6101         -0.6282         -0.1175 
   2.21       0.1682E-04        -0.5621         -0.6126         -0.2251 
   2.52       0.2282E-04        -0.4791         -0.5840         -0.3727 
   2.83       0.2940E-04        -0.3495         -0.5379         -0.5645 
   3.15       0.3637E-04        -0.1610         -0.4693         -0.8036 
   3.46       0.4343E-04         0.0994         -0.3732         -1.0911 
   3.78       0.5020E-04         0.4445         -0.2442         -1.4250 
   4.09       0.5617E-04         0.8859         -0.0772         -1.7998 
   4.41       0.6066E-04         1.4328          0.1321         -2.2052 
   4.72       0.6286E-04         2.0903          0.3873         -2.6246 
   5.04       0.6179E-04         2.8577          0.6901         -3.0340 
   5.36       0.5632E-04         3.7261          1.0399         -3.4008 
   5.67       0.4514E-04         4.6754          1.4327         -3.6823 
   5.99       0.2685E-04         5.6717          1.8607         -3.8249 
   6.30      -0.6776E-20         6.6637          2.3104         -3.7635 
 
 
 
 
 
 ************************************************ 
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 **      PRESSIO AL TERRENY DE FONAMENT        ** 
 ************************************************ 
 
 RADI  (m)   PRESSIO (kPa) 
 =========   ============= 
     0.00       0.7499E+01 
     0.32       0.7499E+01 
     0.63       0.7500E+01 
     0.95       0.7500E+01 
     1.26       0.7501E+01 
     1.57       0.7502E+01 
     1.89       0.7503E+01 
     2.21       0.7505E+01 
     2.52       0.7507E+01 
     2.83       0.7509E+01 
     3.15       0.7511E+01 
     3.46       0.7513E+01 
     3.78       0.7515E+01 
     4.09       0.7517E+01 
     4.41       0.7518E+01 
     4.72       0.7519E+01 
     5.04       0.7519E+01 
     5.36       0.7517E+01 
     5.67       0.7514E+01 
     5.99       0.7508E+01 
     6.30       0.2498E+02 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***              DE LA LAMINA CILINDRICA                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.5* EMPENTA HIDROSTATICA A EXTRADÓS 
 
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 MERIDIONAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
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   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA HORITZONTAL A LA PARET 
  DE 0.2mm PER AL DIPÒSIT BUIT  
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.0* EMPUJE HIDROSTÀTICA EN EXTRADÓS 
  
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ HORITZONTAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          EXT       4.0000            0.0000              4.0389 
   0.20          EXT       4.0000            0.0000              0.8148 
   0.40          INT       4.0000            0.0000              0.0063 
   0.60          INT       4.0000            0.0000              1.4700 
   0.80          INT       4.0000            0.0000              2.3152 
   1.00          INT       4.0000            0.0000              2.6771 
   1.20          INT       4.0000            0.0000              2.6839 
   1.40          INT       4.0000            0.0000              2.4855 
   1.60          INT       4.0000            0.0000              2.1556 
   1.80          INT       4.0000            0.0000              1.7484 
   2.00          INT       4.0000            0.0000              1.3453 
   2.20          INT       4.0000            0.0000              0.9685 
   2.40          INT       4.0000            0.0000              0.6218 
   2.60          INT       4.0000            0.0000              0.3432 
   2.80          INT       4.0000            0.0000              0.1295 
   3.00          INT       4.0000            0.0000             -0.0361 
   3.20          INT       4.0000            0.0000             -0.1359 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000             -0.0852 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000             -0.0061 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000              0.0243 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000              0.0132 
 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESÀRIA PER CONTROLAR LA  
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 FISSURACIÓ VERTICAL EN CM2 POR UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          EXT       4.0000            0.0000              0.4340 
   0.20          EXT       4.0000            0.0000             -0.9498 
   0.40          INT       4.0000            0.0000             -1.9303 
   0.60          INT       4.0000            0.0000             -2.4255 
   0.80          INT       4.0000            0.0000             -2.9428 
   1.00          INT       4.0000            0.0000             -3.4154 
   1.20          INT       4.0000            0.0000             -3.8015 
   1.40          INT       4.0000            0.0000             -4.0717 
   1.60          INT       4.0000            0.0000             -4.2227 
   1.80          INT       4.0000            0.0000             -4.2615 
   2.00          INT       4.0000            0.0000             -4.1928 
   2.20          INT       4.0000            0.0000             -4.0338 
   2.40          INT       4.0000            0.0000             -3.8042 
   2.60          INT       4.0000            0.0000             -3.5145 
   2.80          INT       4.0000            0.0000             -3.1810 
   3.00          INT       4.0000            0.0000             -2.8195 
   3.20          INT       4.0000            0.0000             -2.4362 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000             -2.0209 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000             -1.6021 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000             -1.1971 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000             -0.8042 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA VERTICAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
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   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
  
  
  ATENCIO: LA PAREt LAMINAR DEL DIPOSIT 
  NO CUMPLEIX QUANTÍA MÍNIMA A TRACCIÓ COMPOSTA  
  
  CAL INCREMENTAR L'ARMADURA HORIZONTAL EN:  
     3.37cm2/m (  84.22%) A CADA CARA 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> ESFORÇOS MÀXIMS DURANT TESAT 
 ==> ESFORÇOS FINALS DE TESAT +  
 1.5* EMPENTA HIDROSTÀTICA EN EXTRADÓS 
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. NEGATIU      TALL. ULTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                     0.0000                118.2949 
   0.20                     0.0000                118.1329 
   0.40                     0.0000                117.9709 
   0.60                     0.0000                117.8089 
   0.80                     0.0000                117.6470 
   1.00                    -0.2468                117.4850 
   1.20                    -1.7229                117.3230 
   1.40                    -2.2810                117.1610 
   1.60                    -5.6551                116.9991 
   1.80                    -4.8502                116.8371 
   2.00                    -3.7675                116.6751 
   2.20                    -5.2762                116.5131 
   2.40                    -3.8361                116.3512 
   2.60                    -2.4744                116.1892 
   2.80                    -3.1929                116.0272 
   3.00                    -1.9252                115.8652 
   3.20                    -0.8557                115.7033 
   3.40                    -1.1572                115.5413 
   3.60                    -0.2775                115.3793 
   3.80                     0.0000                115.2173 
   4.00                     0.0000                115.0554 
 
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. POSITIU      TALL. ÚLTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                    39.3690                118.2949 
   0.20                    29.8870                118.1329 
   0.40                    17.0346                117.9709 
   0.60                    11.1619                117.8089 
   0.80                     6.8903                117.6470 
   1.00                     0.0000                117.4850 
   1.20                     0.0000                117.3230 
   1.40                     0.0000                117.1610 
   1.60                     0.0000                116.9991 
   1.80                     0.0000                116.8371 
   2.00                     0.0000                116.6751 
   2.20                     0.0000                116.5131 
   2.40                     0.0000                116.3512 
   2.60                     0.0000                116.1892 
   2.80                     0.0000                116.0272 
   3.00                     0.0000                115.8652 
   3.20                     0.0000                115.7033 
   3.40                     0.0000                115.5413 
   3.60                     0.0000                115.3793 
   3.80                     0.4019                115.2173 
   4.00                     0.4992                115.0554 
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 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***                  DE LA SOLERA                        *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.5* EMPENTA HIDROSTÀTICA A EXTRADÓS 
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
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   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA A LA SOLERA  
 DE 0.2mm PER AL DIPÒSIT BUIT  
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.0* EMPENTA HIDROSTÀTICA A EXTRADÓS 
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          SUP       4.8000            0.0000             -0.3452 
   0.32          SUP       4.8000            0.0000             -0.3443 
   0.63          SUP       4.8000            0.0000             -0.3419 
   0.95          SUP       4.8000            0.0000             -0.3392 
   1.26          SUP       4.8000            0.0000             -0.3383 
   1.57          SUP       4.8000            0.0000             -0.3418 
   1.89          SUP       4.8000            0.0000             -0.3535 
   2.21          SUP       4.8000            0.0000             -0.3777 
   2.52          SUP       4.8000            0.0000             -0.4195 
   2.83          SUP       4.8000            0.0000             -0.4847 
   3.15          SUP       4.8000            0.0000             -0.5796 
   3.46          INF       4.8000            0.0000             -0.6106 
   3.78          INF       4.8000            0.0000             -0.4369 
   4.09          INF       4.8000            0.0000             -0.2146 
   4.41          INF       4.8000            0.0000              0.0607 
   4.72          INF       4.8000            0.0000              0.3917 
   5.04          INF       4.8000            0.0000              0.7780 
   5.36          INF       4.8000            0.0000              1.2152 
   5.67          INF       4.8000            0.0000              1.6931 
   5.99          INF       4.8000            0.0000              2.1946 
   6.30          INF       4.8000            0.0000              2.6940 
 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER A CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          SUP       4.8000            0.0000             -0.3452 
   0.32          SUP       4.8000            0.0000             -0.3448 
   0.63          SUP       4.8000            0.0000             -0.3435 
   0.95          SUP       4.8000            0.0000             -0.3419 
   1.26          SUP       4.8000            0.0000             -0.3408 
   1.57          SUP       4.8000            0.0000             -0.3411 
   1.89          SUP       4.8000            0.0000             -0.3444 
   2.21          SUP       4.8000            0.0000             -0.3522 
   2.52          SUP       4.8000            0.0000             -0.3667 
   2.83          SUP       4.8000            0.0000             -0.3899 
   3.15          SUP       4.8000            0.0000             -0.4244 
   3.46          SUP       4.8000            0.0000             -0.4728 
   3.78          SUP       4.8000            0.0000             -0.5377 
   4.09          SUP       4.8000            0.0000             -0.6218 
   4.41          INF       4.8000            0.0000             -0.5941 
   4.72          INF       4.8000            0.0000             -0.4657 
   5.04          INF       4.8000            0.0000             -0.3132 
   5.36          INF       4.8000            0.0000             -0.1371 
   5.67          INF       4.8000            0.0000              0.0606 
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   5.99          INF       4.8000            0.0000              0.2761 
   6.30          INF       4.8000            0.0000              0.5025 
 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA RADIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.32               4.800           4.800 
   0.63               4.800           4.800 
   0.95               4.800           4.800 
   1.26               4.800           4.800 
   1.57               4.800           4.800 
   1.89               4.800           4.800 
   2.21               4.800           4.800 
   2.52               4.800           4.800 
   2.83               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.46               4.800           4.800 
   3.78               4.800           4.800 
   4.09               4.800           4.800 
   4.41               4.800           4.800 
   4.72               4.800           4.800 
   5.04               4.800           4.800 
   5.36               4.800           4.800 
   5.67               4.800           4.800 
   5.99               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* EMPENTA HIDROSTÀTICA A EXTRADÓS 
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 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. NEGATIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                134.9079 
   0.32                     0.0000                134.9079 
   0.63                     0.0000                134.9079 
   0.95                     0.0000                134.9079 
   1.26                     0.0000                134.9079 
   1.57                     0.0000                134.9079 
   1.89                     0.0000                134.9079 
   2.21                     0.0000                134.9079 
   2.52                     0.0000                134.9079 
   2.83                     0.0000                134.9079 
   3.15                     0.0000                134.9079 
   3.46                     0.0000                134.9079 
   3.78                     0.0000                134.9079 
   4.09                     0.0000                134.9079 
   4.41                     0.0000                134.9079 
   4.72                     0.0000                134.9079 
   5.04                     0.0000                134.9079 
   5.36                     0.0000                134.9079 
   5.67                     0.0000                134.9079 
   5.99                     0.0000                134.9079 
   6.30                     0.0000                134.9079 
 
 
 
 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. POSITIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                134.9079 
   0.32                     0.0000                134.9079 
   0.63                     0.0000                134.9079 
   0.95                     0.0000                134.9079 
   1.26                     0.0000                134.9079 
   1.57                     0.0000                134.9079 
   1.89                     0.0000                134.9079 
   2.21                     0.0000                134.9079 
   2.52                     0.0000                134.9079 
   2.83                     0.0000                134.9079 
   3.15                     0.0000                134.9079 
   3.46                     0.0000                134.9079 
   3.78                     0.0000                134.9079 
   4.09                     0.0000                134.9079 
   4.41                     0.0000                134.9079 
   4.72                     0.0000                134.9079 
   5.04                     0.0000                134.9079 
   5.36                     0.0000                134.9079 
   5.67                     0.0000                134.9079 
   5.99                     0.0000                134.9079 
   6.30                     0.0000                134.9079 
             
             
             
 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
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 ************************************************************ 
 ***                PROGRAMA DIPOS                        *** 
 ***  DIPOSITS CILINDRICS DE FORMIGO ARMAT I PRETENSAT    *** 
 ***             ADAPTAT A LA NORMA EHE 2008              *** 
 ************************************************************ 
 ***            PUNT 2:  DIPOSIT PLE (INTRADÓS)           *** 
 ***       COMPROVACIO ESTATS LIMIT SERVEI I RUPTURA      *** 
 ************************************************************ 
 
 PROJECTE: DIPOSIT 500 + 500 M3 PARET EXTERIOR PLE (EHE 08)                                            
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***                 DADES DIRECTORES                     *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 L OPCIO DE CALCUL ESCOLLIDA SEGONS IPROC..........=   3 
 EL PROCES DE CALCUL SEGONS ISTANDART..............=   1 
 RESULTATS DE LA PARET EN SECCIONS.................=   21 
 PES ESPECIFIC DEL LIQUID (kN/m3)..................=  10.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***         CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES                *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ALTURA DE LAMINA LLIURE D AIGUA (m)...............=   4.0000 
 RADI DEL DIPOSIT (m)..............................=   9.0000 
 GRUIX DE LA PARET (m).............................=   0.2500 
 GRUIX DE LA PARET A LA BASE (m)...................=   0.2500 
 LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 GRUIX DE LA SOLERA (m)............................=   0.3000 
 GRUIX DE LA SOLERA A LA UNIO (m)..................=   0.3000 
 LONGITUD DE GRUIX VARIABLE (m)....................=   0.0000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***           CARACTERISTIQUES MATERIALS                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 MÒDUL DE POISSON.................................=    0.2000 
 MÒDUL D ELASTICITAT DEL FORMIGO (N/mm2)........=    27264. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL FORMIGO (N/mm2)...=    25. 
 RESISTENCIA CARACTERISTICA DE L ACER (N/mm2)......=   500. 
 ARMADURA MINIMA PER CARA I DIRECCIO (o/oo).......=    1.60 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DEL DIPOSIT (mm)..=     8.000 
 DIAMETRE DE L ARMADURA PASSIVA DE LA SOLERA (mm)..=     8.000 
 RECOBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA INTERIOR (mm)..=    30.000 
 RECUBRIMENT GEOM. ARMADURES CARA EXTERIOR (mm)..=    30.000 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***             RIGIDESA DEL FONAMENT                    *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 TERRENY DEFORMABLE,  
 MÒDUL DEL FONAMENT(N/cm3)......................=     30.00 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 
 
 
 ************************************************************ 
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 ***                                                      *** 
 ***      CALCUL DE L ESTAT DE CARREGA HIDROSTATIC        *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 ************************************************ 
 **    ESFORCOS HIDROSTATICS SOBRE LA PARET    ** 
 ************************************************ 
 
 ALTURA (m)  CORRIMENTS (m)   FLEXORS (mkN/m)  TALLANTS (kN/m)  AXIALS (kN/m) 
 ========== ================ ================= ================ ============= 
     0.00      -0.4415E-04         33.7386          -50.1575          33.44 
     0.20      -0.6021E-05         24.4453          -42.7358           4.56 
     0.40       0.5534E-05         16.6443          -35.3089          -4.19 
     0.60      -0.1046E-05         10.2968          -28.2509           0.79 
     0.80      -0.1889E-04          5.3027          -21.8070          14.30 
     1.00      -0.4257E-04          1.5234          -16.1192          32.24 
     1.20      -0.6800E-04         -1.1996          -11.2496          51.50 
     1.40      -0.9221E-04         -3.0312           -7.2011          69.84 
     1.60      -0.1132E-03         -4.1323           -3.9352          85.74 
     1.80      -0.1298E-03         -4.6532           -1.3868          98.30 
     2.00      -0.1414E-03         -4.7295            0.5242         107.07 
     2.20      -0.1479E-03         -4.4803            1.8831         112.00 
     2.40      -0.1496E-03         -4.0075            2.7737         113.26 
     2.60      -0.1469E-03         -3.3969            3.2734         111.26 
     2.80      -0.1406E-03         -2.7197            3.4494         106.48 
     3.00      -0.1313E-03         -2.0349            3.3576          99.47 
     3.20      -0.1199E-03         -1.3916            3.0411          90.78 
     3.40      -0.1069E-03         -0.8313            2.5312          80.96 
     3.60      -0.9301E-04         -0.3906            1.8481          70.44 
     3.80      -0.7869E-04         -0.1029            1.0028          59.60 
     4.00      -0.6424E-04          0.0000            0.0000          48.65 
 
 
 ************************************************ 
 **    ESFORCOS HIDROSTATICS SOBRE LA PLACA    ** 
 ************************************************ 
 
 RADI (m) CORRIMENTS (m)  M. RADIAL(mkN/m) M. CIRCUMF(mkN/m) TALLANT (kN/m) 
 ======== =============== ================ ================= ============== 
   0.00       0.1352E-02        -1.3077         -1.3077          0.0000 
   0.45       0.1353E-02        -1.2847         -1.2963         -0.1301 
   0.90       0.1359E-02        -1.2092         -1.2594         -0.2947 
   1.35       0.1367E-02        -1.0610         -1.1895         -0.5269 
   1.80       0.1378E-02        -0.8081         -1.0740         -0.8557 
   2.25       0.1391E-02        -0.4084         -0.8965         -1.3033 
   2.70       0.1404E-02         0.1864         -0.6374         -1.8809 
   3.15       0.1417E-02         1.0254         -0.2766         -2.5819 
   3.60       0.1425E-02         2.1494          0.2049         -3.3753 
   4.05       0.1427E-02         3.5791          0.8201         -4.1952 
   4.50       0.1418E-02         5.2988          1.5716         -4.9316 
   4.95       0.1392E-02         7.2361          2.4448         -5.4194 
   5.40       0.1343E-02         9.2378          3.4001         -5.4306 
   5.85       0.1267E-02        11.0432          4.3643         -4.6707 
   6.30       0.1157E-02        12.2578          5.2217         -2.7825 
   6.75       0.1010E-02        12.3316          5.8057          0.6363 
   7.20       0.8269E-03        10.5488          5.8935          5.9982 
   7.65       0.6135E-03         6.0373          5.2059         13.6664 
   8.10       0.3847E-03        -2.1902          3.4157         23.8653 
   8.55       0.1666E-03       -15.1496          0.1672         36.5562 
   9.00       0.0000E+00       -33.7386         -4.8857         51.2764 
 
 
 ************************************************ 
 **      PRESSIO AL TERRENY DE FONAMENT        ** 
 ************************************************ 
 
 RADI  (m)   PRESSIO (kPa) 
 =========   ============= 
     0.00       0.4791E+02 
     0.45       0.4791E+02 
     0.90       0.4791E+02 
     1.35       0.4791E+02 
     1.80       0.4791E+02 
     2.25       0.4792E+02 
     2.70       0.4792E+02 
     3.15       0.4792E+02 
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     3.60       0.4793E+02 
     4.05       0.4793E+02 
     4.50       0.4793E+02 
     4.95       0.4792E+02 
     5.40       0.4790E+02 
     5.85       0.4788E+02 
     6.30       0.4785E+02 
     6.75       0.4780E+02 
     7.20       0.4775E+02 
     7.65       0.4768E+02 
     8.10       0.4762E+02 
     8.55       0.4755E+02 
     9.00       0.1097E+03 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 
 
 
 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***              DE LA LAMINA CILINDRICA                 *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ES LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTATICA+  
 
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 MERIDIONAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           5.401 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
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   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA HORITZONTAL A LA PARET 
  DE 0.2mm A LA CARA EXTERIOR I DE 0.1 mm  
 A LA CARA INTERIOR, PER AL DIPÒSIT PLE 
 
 NO S ACONSELLAA SUPERAR L ESTAT DE   
 DESCOMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ ANULAR 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS 
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.0* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA +  
 
 L ARMADURA VERTICAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ HORITZONTAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          INT      10.0000            0.0912            169.2745 
   0.20          INT       4.0000            0.0000             16.9894 
   0.40          INT       4.0000            0.0000             11.3717 
   0.60          INT       4.0000            0.0000              6.8078 
   0.80          INT       4.0000            0.0000              3.2249 
   1.00          INT       4.0000            0.0000              0.5227 
   1.20          EXT       4.0000            0.0000              0.3255 
   1.40          EXT       4.0000            0.0000              1.6908 
   1.60          EXT       4.0000            0.0000              2.5265 
   1.80          EXT       4.0000            0.0000              2.9416 
   2.00          EXT       4.0000            0.0000              3.0345 
   2.20          EXT       4.0000            0.0000              2.8914 
   2.40          EXT       4.0000            0.0000              2.5862 
   2.60          EXT       4.0000            0.0000              2.1810 
   2.80          EXT       4.0000            0.0000              1.7276 
   3.00          EXT       4.0000            0.0000              1.2688 
   3.20          EXT       4.0000            0.0000              0.8399 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000              0.4713 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000              0.1894 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000              0.0183 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000             -0.0188 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ VERTICAL EN CM2 POR UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS : 
 
 ALTURA (m)     PARET     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ (N/mm2) 
 ==========     =====     ========     =================     =============== 
   0.00          INT       4.0000            0.0000              5.9017 
   0.20          INT       4.0000            0.0000              3.6820 
   0.40          INT       4.0000            0.0000              2.2866 
   0.60          INT       4.0000            0.0000              1.5168 
   0.80          INT       4.0000            0.0000              1.2009 
   1.00          INT       4.0000            0.0000              1.1948 
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   1.20          EXT       4.0000            0.0000              1.7295 
   1.40          EXT       4.0000            0.0000              2.5489 
   1.60          EXT       4.0000            0.0000              3.1889 
   1.80          EXT       4.0000            0.0000              3.6438 
   2.00          EXT       4.0000            0.0000              3.9199 
   2.20          EXT       4.0000            0.0000              4.0325 
   2.40          EXT       4.0000            0.0000              4.0023 
   2.60          EXT       4.0000            0.0000              3.8532 
   2.80          EXT       4.0000            0.0000              3.6105 
   3.00          EXT       4.0000            0.0000              3.2995 
   3.20          EXT       4.0000            0.0000              2.9440 
   3.40          EXT       4.0000            0.0000              2.5659 
   3.60          EXT       4.0000            0.0000              2.1844 
   3.80          EXT       4.0000            0.0000              1.8151 
   4.00          EXT       4.0000            0.0000              1.4696 
 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA VERTICAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000          10.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
 
 
 L ARMADURA HORITZONTAL FINAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 ALTURA (m)        PARET EXT.     PARET INT. 
 ==========        ==========     ========== 
   0.00               4.000           4.000 
   0.20               4.000           4.000 
   0.40               4.000           4.000 
   0.60               4.000           4.000 
   0.80               4.000           4.000 
   1.00               4.000           4.000 
   1.20               4.000           4.000 
   1.40               4.000           4.000 
   1.60               4.000           4.000 
   1.80               4.000           4.000 
   2.00               4.000           4.000 
   2.20               4.000           4.000 
   2.40               4.000           4.000 
   2.60               4.000           4.000 
   2.80               4.000           4.000 
   3.00               4.000           4.000 
   3.20               4.000           4.000 
   3.40               4.000           4.000 
   3.60               4.000           4.000 
   3.80               4.000           4.000 
   4.00               4.000           4.000 
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  ATENCIO: LA PARET LAMINAR DEL DEPOSIT 
  NO CUMPLEIX QUANTÍA MÍNIMA A TRACCIÓ COMPOSTA  
  
  CALE INCREMENTAR L'ARMADURA HORITZONTAL EN:  
     3.33cm2/m (  83.30%) EN CADA CARA 
 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA+  
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. NEGATIU      TALL. ULTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                   -75.2362                118.2755 
   0.20                   -64.1037                118.1145 
   0.40                   -52.9634                117.9534 
   0.60                   -42.3764                117.7924 
   0.80                   -32.7106                117.6314 
   1.00                   -24.1788                117.4703 
   1.20                   -16.8743                117.3093 
   1.40                   -10.8016                117.1483 
   1.60                    -5.9028                116.9872 
   1.80                    -2.0802                116.8262 
   2.00                     0.0000                116.6652 
   2.20                     0.0000                116.5042 
   2.40                     0.0000                116.3431 
   2.60                     0.0000                116.1821 
   2.80                     0.0000                116.0211 
   3.00                     0.0000                115.8600 
   3.20                     0.0000                115.6990 
   3.40                     0.0000                115.5380 
   3.60                     0.0000                115.3769 
   3.80                     0.0000                115.2159 
   4.00                     0.0000                115.0549 
 
 
 
 ALTURA (m)        TALL. DE CÀLC. POSITIU      TALL. ÚLTIM  
 ==========        =======================     ============ 
   0.00                     0.0000                118.2755 
   0.20                     0.0000                118.1145 
   0.40                     0.0000                117.9534 
   0.60                     0.0000                117.7924 
   0.80                     0.0000                117.6314 
   1.00                     0.0000                117.4703 
   1.20                     0.0000                117.3093 
   1.40                     0.0000                117.1483 
   1.60                     0.0000                116.9872 
   1.80                     0.0000                116.8262 
   2.00                     0.7863                116.6652 
   2.20                     2.8246                116.5042 
   2.40                     4.1606                116.3431 
   2.60                     4.9101                116.1821 
   2.80                     5.1742                116.0211 
   3.00                     5.0364                115.8600 
   3.20                     4.5617                115.6990 
   3.40                     3.7968                115.5380 
   3.60                     2.7721                115.3769 
   3.80                     1.5043                115.2159 
   4.00                     0.0000                115.0549 
             
 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
 
 
 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
 ************************************************** 
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 ************************************************************ 
 ***                                                      *** 
 ***            DIMENSIONAMENT I COMPROVACIO              *** 
 ***                  DE LA SOLERA                        *** 
 ***                                                      *** 
 ************************************************************ 
 
 *************************************************** 
 **            E.L.U. FLEXIÓ COMPOSTA             ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA PER A ACER 
 DE 500.00 N/mm2 I AMB UN COEFICIENT 
 DE SEGURETAT DE 1.15 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA 
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.45               4.800           4.800 
   0.90               4.800           4.800 
   1.35               4.800           4.800 
   1.80               4.800           4.800 
   2.25               4.800           4.800 
   2.70               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.60               4.800           4.800 
   4.05               4.800           4.800 
   4.50               4.800           4.800 
   4.95               4.800           4.800 
   5.40               4.800           4.800 
   5.85               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
   6.75               4.800           4.800 
   7.20               4.800           4.800 
   7.65               4.800           4.800 
   8.10               4.800           4.800 
   8.55               4.800           4.800 
   9.00               5.465           4.800 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER ABSORBIR LA FLEXIÓ  
 CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ÉS:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.45               4.800           4.800 
   0.90               4.800           4.800 
   1.35               4.800           4.800 
   1.80               4.800           4.800 
   2.25               4.800           4.800 
   2.70               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.60               4.800           4.800 
   4.05               4.800           4.800 
   4.50               4.800           4.800 
   4.95               4.800           4.800 
   5.40               4.800           4.800 
   5.85               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
   6.75               4.800           4.800 
   7.20               4.800           4.800 
   7.65               4.800           4.800 
   8.10               4.800           4.800 
   8.55               4.800           4.800 
   9.00               4.800           4.800 
 
 
 *************************************************** 
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 **             E.L.S. FISSURACIÓ                 ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA PASSIVA ES CALCULA  
 PER A UN AMPLE DE FISSURA A LA SOLERA  
 DE 0.2mm A LA CARA INFERIOR I DE 0.1 mm  
 A LA CARA SUPERIOR, PER AL DIPÒSIT PLE 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 ==> 1.0* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA +  
 
 
 L ARMADURA RADIAL NECESSÀRIA PER CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ RADIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES : 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          SUP       4.8000            0.0000              1.9208 
   0.45          SUP       4.8000            0.0000              1.9093 
   0.90          SUP       4.8000            0.0000              1.8713 
   1.35          SUP       4.8000            0.0000              1.7967 
   1.80          SUP       4.8000            0.0000              1.6694 
   2.25          SUP       4.8000            0.0000              1.4682 
   2.70          INF       4.8000            0.0000              1.3564 
   3.15          INF       4.8000            0.0000              1.7787 
   3.60          INF       4.8000            0.0000              2.3446 
   4.05          INF       4.8000            0.0000              3.0643 
   4.50          INF       4.8000            0.0000              3.9301 
   4.95          INF       4.8000            0.0000              4.9054 
   5.40          INF       4.8000            0.0000              5.9131 
   5.85          INF       4.8000            0.0000              6.8220 
   6.30          INF       4.8000            0.0000              7.4334 
   6.75          INF       4.8000            0.0000              7.4706 
   7.20          INF       4.8000            0.0000              6.5731 
   7.65          INF       4.8000            0.0000              4.3019 
   8.10          SUP       4.8000            0.0000              2.3652 
   8.55          SUP       4.8000            0.0000              8.8893 
   9.00          SUP       4.8000            0.0000             18.2475 
 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL NECESSÀRIA PER A CONTROLAR LA  
 FISSURACIÓ CIRCUMFERENCIAL EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES: 
 
 
 RADI  (m)      CARA     ARMADURA     AMPLE FISSURA(mm)     TENSIÓ  (N/mm2) 
 =========      ====     ========     =================     =============== 
   0.00          SUP       4.8000            0.0000              1.9208 
   0.45          SUP       4.8000            0.0000              1.9151 
   0.90          SUP       4.8000            0.0000              1.8966 
   1.35          SUP       4.8000            0.0000              1.8614 
   1.80          SUP       4.8000            0.0000              1.8032 
   2.25          SUP       4.8000            0.0000              1.7138 
   2.70          SUP       4.8000            0.0000              1.5834 
   3.15          SUP       4.8000            0.0000              1.4018 
   3.60          INF       4.8000            0.0000              1.3657 
   4.05          INF       4.8000            0.0000              1.6754 
   4.50          INF       4.8000            0.0000              2.0537 
   4.95          INF       4.8000            0.0000              2.4933 
   5.40          INF       4.8000            0.0000              2.9742 
   5.85          INF       4.8000            0.0000              3.4597 
   6.30          INF       4.8000            0.0000              3.8913 
   6.75          INF       4.8000            0.0000              4.1853 
   7.20          INF       4.8000            0.0000              4.2295 
   7.65          INF       4.8000            0.0000              3.8833 
   8.10          INF       4.8000            0.0000              2.9821 
   8.55          INF       4.8000            0.0000              1.3467 
   9.00          SUP       4.8000            0.0000              3.7221 
 
 
 
 *************************************************** 
 **         DISPOSICIÓ DE L ARMADURA              ** 
 *************************************************** 
 
 L ARMADURA RADIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
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 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.45               4.800           4.800 
   0.90               4.800           4.800 
   1.35               4.800           4.800 
   1.80               4.800           4.800 
   2.25               4.800           4.800 
   2.70               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.60               4.800           4.800 
   4.05               4.800           4.800 
   4.50               4.800           4.800 
   4.95               4.800           4.800 
   5.40               4.800           4.800 
   5.85               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
   6.75               4.800           4.800 
   7.20               4.800           4.800 
   7.65               4.800           4.800 
   8.10               4.800           4.800 
   8.55               4.800           4.800 
   9.00               5.465           4.800 
 
 L ARMADURA CIRCUMFERENCIAL TOTAL  
 EN CM2 PER UNITAT PERIMETRAL DE LONGITUD ES:  
 
 RADI  (m)         CARA SUP.       CARA INF.  
 =========         =========       =========  
   0.00               4.800           4.800 
   0.45               4.800           4.800 
   0.90               4.800           4.800 
   1.35               4.800           4.800 
   1.80               4.800           4.800 
   2.25               4.800           4.800 
   2.70               4.800           4.800 
   3.15               4.800           4.800 
   3.60               4.800           4.800 
   4.05               4.800           4.800 
   4.50               4.800           4.800 
   4.95               4.800           4.800 
   5.40               4.800           4.800 
   5.85               4.800           4.800 
   6.30               4.800           4.800 
   6.75               4.800           4.800 
   7.20               4.800           4.800 
   7.65               4.800           4.800 
   8.10               4.800           4.800 
   8.55               4.800           4.800 
   9.00               4.800           4.800 
 
 
 *************************************************** 
 **             E.L.U. ESFORÇ TALLANT             ** 
 *************************************************** 
 
 
 LA HIPÒTESI DE CÀLCUL ÉS LA MÉS  
 NEGATIVA DE: 
 
 ==> 1.5* ESFORÇOS DE L EMPENTA HIDROSTÀTICA 
 
 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. NEGATIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                121.4107 
   0.45                    -0.1951                121.4107 
   0.90                    -0.4421                121.4107 
   1.35                    -0.7903                121.4107 
   1.80                    -1.2835                121.4107 
   2.25                    -1.9550                121.4107 
   2.70                    -2.8213                121.4107 
   3.15                    -3.8729                121.4107 
   3.60                    -5.0629                121.4107 
   4.05                    -6.2928                121.4107 
   4.50                    -7.3973                121.4107 
   4.95                    -8.1290                121.4107 
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   5.40                    -8.1460                121.4107 
   5.85                    -7.0061                121.4107 
   6.30                    -4.1738                121.4107 
   6.75                     0.0000                121.4107 
   7.20                     0.0000                121.4107 
   7.65                     0.0000                121.4107 
   8.10                     0.0000                121.4107 
   8.55                     0.0000                121.4107 
   9.00                     0.0000                121.4107 
 
 
 
 RADI  (m)         TALL. DE CÀLC. POSITIU       TALL. ÚLTIM  
 =========         =======================      ============ 
   0.00                     0.0000                121.4107 
   0.45                     0.0000                121.4107 
   0.90                     0.0000                121.4107 
   1.35                     0.0000                121.4107 
   1.80                     0.0000                121.4107 
   2.25                     0.0000                121.4107 
   2.70                     0.0000                121.4107 
   3.15                     0.0000                121.4107 
   3.60                     0.0000                121.4107 
   4.05                     0.0000                121.4107 
   4.50                     0.0000                121.4107 
   4.95                     0.0000                121.4107 
   5.40                     0.0000                121.4107 
   5.85                     0.0000                121.4107 
   6.30                     0.0000                121.4107 
   6.75                     0.9545                121.4107 
   7.20                     8.9974                121.4107 
   7.65                    20.4996                121.4107 
   8.10                    35.7979                121.4107 
   8.55                    54.8344                121.4107 
   9.00                    76.9146                121.4107 
             
 A CAP SECCIÓ SE SUPERA EL TALLANT ÚLTIM 
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ANNEX II:  
CROQUIS ARMAT 
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GEOMETRIA DIPÒSIT 500 m3 (PARET INTERMÈDIA) 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 2,50  
     
   
 
 
                 
 
 

                       
 
 

  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALS 
 
FORMIGÓ  HA-25/B/20/IIa 
ACER         B500S 
 

Tot-u 0,30 

f. neteja 0,10 

 0,25 

Cordó d’estanquitat 
expansiu 

SOLERA 

R int = 6,30 m 

 0,30 

 0,10 

 4,00 
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ARMADURA DIPÒSIT 500 m3 (PARET INTERMÈDIA) 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 φ10 a 20 cm (H)  
  
 
 
 
 
     
 
 
                                       
  
             
 
                   
  
 

                       
 

 
    
  
      
 
  
 
                                                          
 
 
 
  

φ12 a 12,5 cm (V) 
φ12 a 12,5 cm (V) 

φ10a30 cm (H)  
(reforç radial sup.) 

φ10a30 cm  

f. neteja 0,10 

0,85 ambdós costats 
de la paret 

φ16 a 15 cm (H) per 
h < 3,00 m 
φ12 a 12,5 cm (H) 
per  h > 3,00 m 
 

φ8 a 12,5 cm (V) 

φ8 a 12,5 cm (V) 

4,00 

0,60 

0,10 

0,30 

tot-u 0,30 
 

φ10 a 15 cm  
φ10 a 15 cm  

0,60 

φ10a30 cm (H) 
(reforç radial inf.) 
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GEOMETRIA DIPÒSIT 1000 m3  (PARET EXTERIOR) 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 2,50  
     
   
 
 
                 
 
 

                       
 
 

  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALS 
 
FORMIGÓ  HA-25/B/20/IIa 
ACER         B500S 
 

Tot-u 0,30 

f. neteja 0,10 
 

 0,25 
 

Cordó d’estanquitat 
expansiu 
 

SOLERA 
 

R int = 9,00 m 
 

 0,25 
 

 0,30 
 

 0,10 
 

 4,00 
 



 Memòria de càlcul de dipòsit de formigó armat de 500+500 m3 a Argelaguer 

 50 

ARMADURA DIPÒSIT 1000 m3 (PARET EXTERIOR) 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 φ10 a 20 cm (H)  
  
 
 
 
 
     
 
 
                                       
  
             
 
                   
  
 

                       
 

 
    
  
      
 
  
 
                                                          
 
 
 
  
 

φ10 a 12,5 cm (V) 
 

φ12 a 12,5 cm (V) 
 

φ10a30 cm (H) 
(reforç radial sup.) 
 

φ10a30 cm  
 

f. neteja 0,10 
 

1,00 
 

φ16 a 15 cm (H) per 
h < 1,00 m 
φ16 a 11 cm (H) per 
1,00 < h < 2,50 m 
φ16 a 15 cm (H) per 
2,50 < h < 3,00 m 
φ12 a 12,5 cm (H) 
per  h > 3,00 m 
 
 

φ8 a 12,5 cm (V) 
 

φ8 a 12,5 cm (V) 
 

4,00 
 

0,35 
 

0,10 
 

0,30 
 

tot-u 0,30 
 
 φ10 a 15 cm  

 

φ10 a 15 cm  
 

0,60 
 

φ10a30 cm (H) 
(reforç radial inf.) 
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MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT DE LES PECES 

1. Introducció

En aquest estudi es dimensiona la peça prefabricada de formigó armat per a 
coberta de dipòsit cilíndrics de formigó armat i/o posttesat. Aquestes peces són pla-
ques en forma de sector circular amb un nervi de cantell invertit en el seu radi central 
que es recolzen: en el pilar construït a l’eix del dipòsit, el la paret intermitja del re-
cinte de 500 m3 i en la paret del de 1000m3.  

2. Geometria

Aquestes peces nervades en T invertida es caracteritzen per: 

Cantell total:     35 cm 
Cantell de la placa inferior:     7 cm 
Amplària màxima sobre la paret ext:   160 cm 
Ample del nervi just sota la placa:     13 cm 
Ample mínim del nervi:     10 cm 
Esquema estàtic:     Recolzada en els tres punts 

En l’annex es troben croquis amb la geometria bàsica de la peça. La Figura 1 
recull la geometria de la secció tipus amb un cantell de 350 mm. En l’annex es tro-
ben recollits els principals paràmetres geomètrics, les armadures i els càlculs. 

Figura 1. Secció transversal de la peça de 350 mm de cantell. 

3. Materials

Els materials considerats en aquest estudi són: 

Formigó armat, HA-25/B/12/IIa apte per a elements armats en la 
classe general d’exposició IIa (normal amb humitat). Les característi-
ques mecàniques d’aquest formigó són la seva resistència característi-
ca fck, mòdul de deformació Ec i coeficient de Poisson µc : 
fck, projecte: 25 N/mm2 
EC = 28.577 N/mm2 
µc  = 0,2 
Armadura passiva: armadura en barres del 8, 12 i 16 mm en armadu-
res longitudinals de tracció, estreps de 6 mm de diàmetre i malla 
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d’acer B-500 S  8 – 8 15x15 a la placa superior. El recobriment nomi-
nal de les armadures és de 20 mm, per a elements prefabricats amb 
control intens de l’execució en classe d’exposició IIa. 

 
La resistència mínima del formigó en l’instant d’entrada en càrrega ha de ser 

de 25 N/mm2.  
 
 

4. Accions 
 
 Les accions considerades en el càlcul han estat: 
 

4.1. Pes propi 
 

El pes vertical, considerant una densitat del formigó de 25 kN/m3, és la càrre-
ga més important sobre aquest element i hi actua permanentment. 
 

4.2. Sobrecàrrega d’ús 
 
D’acord amb les indicacions de la propietat, aquestes peces s’han calculat per una 
càrrega permanent per a l’enjardinament de 22 cm de terra i una sobrecàrrega d’ús de 
1,0 kN/m2. Aquesta sobrecàrrega inclou la de neu a banda de coberta no accessible. 
Els 22 cm de terra es considera que podrien arribar a estar amarats per la qual cosa es 
consideren amb un pes específic de 20 kN/m3, restultant una càrrega permanent de 
4,4 kN/m2. 
 
5. Seguretat i combinació d’accions 
 
 Com a coeficients de seguretat sobre els materials s’han adoptat els correspo-
nents a un CONTROL ESTADÍSTIC de la seva resistència: 
 
 - Minoració de la resistència del formigó: γc = 1,5. 
 - Minoració de la resistència de l’armadura passiva: γs = 1,15. 
 
 Corresponents a la seva adquisició a una planta de formigó preparat. 
 

La combinació d’accions que el “Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación” publicat en el suplement del BOE núm. 74 el dimarts 28 de març de 
2006 estableix per a la comprovació de la capacitat portant són les següents: 

- Estat Límit Últim: Comprovació de la capacitat portant en situacions persis-
tents o transitòries: 

∑∑
>≥

++
1

,,0,1,1,
1

,, ····
i

ikiiQkQ
j

jkjG QQG ψγγγ  

- Estats Límit de Servei o aptituds en servei: 
 

Per comprovar els ELS de fissuració la instrucció de formigó estructural EHE 
indica que cal usar la combinació quasipermanent): 
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on:  
Gk són les diferents càrregues permanents 
Qk són les diferents sobrecàrregues 
γ els coeficients de seguretat a aplicar, definits en la taula 4.1 “Coeficientes parciales 

de seguridad (γ) para las acciones”. 
ψ els coeficients de simultaneïtat a aplicar, definits en la taula  4.2 “Coeficientes de 

simultaneidad (ψ)”. 
 

 
 

 
Les peces que es dissenyen estaran sotmeses a la sobrecàrrega d’ús correspo-

nent a coberta accessible únicament per a manteniment (Categoria H) de valor 1,0 
kN/m2.  

En les comprovacions dels estats límit de servei, on cal considerar la combi-
nació quasipermanent, s’ha considerat el coeficient Ψ2 de 0,0. 
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6. Model d’anàlisi estructural 
 
 Els càlculs s’han desenvolupat sobre un model de biga simplement recolzada 
en tres punts: els dos extrems i un intermedi. A més, a banda del moment híper-
estàtic, cal tenir en compte la geometria variable de la secció transversal de la peça, 
ja que l’amplària varia lineament des del valor màxim a la paret exterior fins al mí-
nim en el recolzament central. Per això, s’ha utilitzat un programa de càlcul 
d’estructures per elements finits, Robot Structural Analysis per calcular les fletxes 
degudes al pes propi i càrregues permanents i a la sobrecàrrega i comprovar els es-
forços màxims.  
 

Per obtenir les llums de càlcul, se suposa que l’eix del recolzament en la copa 
del pilar i en les jàsseres o la virolla es troba entre 10 i 12 cm del seu extrem. El re-
colzament intermedi es troba exactament al l’eix del mur del dipòsit interior. 
D’acord amb això, s’han considerat les següents llums de càlcul per als dos trams: 
538 cm + 270 cm, interior i exterior respectivament. 

 
Finalment cal assenyalar que en trobar-se la càrrega suportada a l’ala inferior del 
nervi s’ha afegit l’armadura de suspensió necessària, a més de la de tallant.  
 
7. Criteris de disseny 
 
7.1. Introducció 
 
 Per al projecte d’aquest tipus d’estructures s’utilitza per una banda la norma-
tiva general d’estructures de formigó EHE-08 (2008) i de l’altra, el Codi Tècnic de 
l’edificació per a la definició de les accions a considerar. Per al dimensionament i 
comprovació d’aquests dipòsits s’ha seguit la filosofia dels estats límits, d’acord amb 
la normativa nacional vigent. En els diferents apartats que es presenten a continuació 
es fa una revisió dels estats límits que tenen una incidència major en el disseny 
d’aquestes peces de coberta, no abordant-se, en conseqüència,  d’altres estats límits 
en que la seva incidència sigui poc significativa ( p.e: E.L.U. inestabilitat i d’altres). 
Així mateix i per una raó metodològica els estats límits s’han agrupat en estats límits 
últims i estats límits de servei. 
 
7.2. Estats límits últims 
 
 7.2.1. Estat límit últim d’esgotament davant a sol·licitacions normals 
 
  Sol·licitacions de flexió 
 

S’ha calculat la màxima sol·licitació de flexió sobre la biga tot 
comprovant que les sol·licitacions de càlcul (Sd ) siguin me-
nors o iguals que la resposta seccional (Ru). 

 
Per a l’obtenció de la resposta seccional (Ru ) s’ha seguit així 
mateix la normativa vigent EHE-08 (2008) prenent un dia-
grama rectangular tensió-deformació del formigó (Art. 39.5) i 
admetent que s’està treballant en els dominis de deformació 2 
ó 3 (Art. 42.1.3). 
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En aquests dominis considerats, les equacions d’equilibri a 
flexió simple venen donades per l’expressió: 

   ( )''
2

.. ddfAydybfM ydscdd −+





 −=  

El moment límit d’aquests dominis (frontera entre dominis 3 y 
4), ve donat per: 

   Mlim = fcd  . b.ylim d y
−



2

 

on la ylim  per als materials utilitzats B500S i HA-30 és: 

   ylim = 0,8 xlim =  0 8
1 1 3610 4

,
, .

d
fyd+ −     = 0,4525 h 

 
  Armadura mínima 
 

D’acord amb el plantejament expressat per la normativa vi-
gent, es comprova que es disposin les armadures passives mí-
nimes. Tant a tracció com a compressió i tallant. 
 

           7.2.2. Estat límit últim d’esgotament davant  sol·licitacions tangencials 
 

Cal distingir entre el càlcul a esforç tallant dels nervis que 
constitueixen una biga i el de la llosa superior. Per obternir-ne 
el valor últim de resposta (Vu ) s’han seguit els criteris expres-
sats per la normativa vigent EHE-08 (2008) en el seu article 
44.2.3.2.2, relacionats amb la resistència a esforç tallant de 
lloses, on indica que el valor de Vu2 , tallant últim per esgota-
ment de l’ànima a tracció, donat  per la normativa citada és: 

 
   Vu2 = [0,10 ξ (100 ρl fck)1/3 – 0.15 σ’cd ] b0 d  

on: 
 fck s’expressa en N/mm2 
 ξ = 1 + (200 / d)0.5 amb d en mm 

ρl  es la quantia geomètrica d’armadura longitudinal 
passiva o activa adherent traccionada. 

    σ’cd = Nd / Ac tensió axial efectiva a la secció (trac>0) 
S’han comprovat les quanties mínimes d’armadura a ta-
llant en el nervi i la separació màxima entre els cèrcols. 

 
 
7.3. Estats límits de servei 
 
  7.3.1. Estat límit de servei de fissuració controlada 
 

L’amplària característica de la fissura adoptada (wk ) s’ha pres 
considerant la classe d’exposició IIa (article 49.2.4 EHE-08, 
2008). En qualsevol cas, prèviament s’estudia si la secció fis-
sura, tot calculant el moment de fissuració i comparant-lo amb 
la sol·licitació corresponent obtingut de la combinació quasi-
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permanent. 

   6
2

M
bh

k    <  fct,m,fl  

Si aquesta desigualtat no es verifica i, en conseqüència, la sec-
ció fissura, l’ample d’aquesta es calcula seguint la normativa 
vigent EHE-08 (2008): 

 
   wk  =  1,7 .  ssm  . esm 
 

on: 

   sm  = 2c  +  0,2 s  +  0,4 K1  Φ  A
A
c efic

s

,  

amb: 
   c  és el recobriment 

   s  és la distància entre barres igual a   b
n

   ≤  15 

K1 és un coeficient que reflexa la influència del diagrama de 
traccions. En aquest estudi s’adopta el valor de K2 = 0,125 
quedant del costat de la seguretat. 

  

   Ac, efic  =  (7,5 ∅2  +  c ) . b  ≤   h
4

 

i éssent: 
   esm = σs / E s [1 – k2 (σsr / σs )2 ] >0,4 σs / E s 
 

amb: 

   σs  =  n sc 
( )d x

x
M d x n

bx d x
−

=
−

−





2

3
2

. .
 

   x A n
b

bd
nAs

s

= − + +








1 1 2  

   σ
σ

sr

s

sr ctmM
M

f b h
M

= =
. . 2

6
 

   k2 = 1  
 
  7.3.2. Estat límit de servei de deformació 

 
S’ha comprovat que les fletxes elàstiques són molt inferiors, 
deu vegades més petites, a les fletxes admissibles: L/250 = 
538 cm/250 = 2,15 cm. 

 
 
8. Bibliografia i normes consultades 
 
 
EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”, Comissió Permanent del Formigó, 
Madrid 2008. 
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Climent Molins i Borrell 
Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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ANNEX: 
 

CÀLCUL PEÇA EN T INVERTIDA PER A COBERTA 
ENJARDINADA DE DIPÒSIT DE 1000 M3  

 



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 1

View peça

Data - Nodes

Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support

1 0,0 0,0 0,0 xxxfff Rotula
2 8,080 0,0 0,0 xxxxfx Recolz Dip
3 2,700 0,0 0,0 xxxfff Pinned

Data - Bars

Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m)

1 1 2 T_INV_81 HA - 25 8,080
2 1 3 Generated HA - 25 2,700
3 3 2 Generated HA - 25 5,380
4 1 2 Generated HA - 25 8,080

Bar Gamma (Deg) Type

1 180,000 Viga



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 2

Bar Gamma (Deg) Type

2 360,000 Viga
3 360,000 Viga
4 360,000 N/A

Nodes and elements

Data - Sections

Section name Bar list AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2)

T_INV_810cm_350 1 935,900 611,100 324,800

IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

20245,386 88664,963 391756,284



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 3

Data - Materials

 Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) RO (kN/m3)

1 HA - 25 24850,00 10400,00 0,2 0,00 24,53
2 HA - 30 28576,00 11000,00 0,2 0,00 25,00

 Re (MPa)

1 25,00
2 30,00

Data - Supports

 Support name List of nodes List of edges

Rotula 1
Recolz Dip 2

Pinned 3

 List of objects Support conditions

UX UY UZ
UX UY UZ RX RZ

UX UY UZ



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 4

Structure View

Loads - Cases

Case Label

1 PERM1
2 PERM11
3 EXPL1
4
5
6



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 5

Case Case name Nature

1 Pes propi Structural
2 Càrrega terres Structural
3 Sobrecàrrega Category A
4 ELU Structural
5 ELS Deformació Structural
6 ELS Quasipermanet Structural

Case Analysis type

1 Static - Linear
2 Static - Linear
3 Static - Linear
4 Linear Combination
5 Linear Combination
6 Linear Combination

Loads - Values

 Case Load type List

1 self-weight 2 3
2 trapezoidal load (2p) 4
3 trapezoidal load (2p) 4

 Load values

PZ Negative Factor=1,00
PZ2=-0,75(kN/m) PZ1=-6,91(kN/m) X2=1,000 X1=0,0 global no
PZ2=-0,17(kN/m) PZ1=-1,57(kN/m) X2=1,000 X1=0,0 global no



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 6

View - Cases: 2 (Càrrega terres)

View - Cases: 3 (Sobrecàrrega)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 7

Combinations

 - Cases:  4to6  

Combinations Name Analysis type
Combin
ation 
t

Case nature

4 (C) ELU Linear Combinat ULS Structural
5 (C) ELS Deformació Linear Combinat SLS Structural
6 (C) ELS Quasiperm Linear Combinat SLS Structural

Combinations Definition

4 (C) (1+2)*1.35+3*1.50
5 (C) (1+2+3)*1.00
6 (C) (1+2)*1.00



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 8

Reactions in the coordinate system: global - Cases:  1to3  : Values: 1

 in the coordinate system: global - Cases:  1to3  

Node/Case FZ (kN) MY (kNm)
1/ 1 2,14 -0,00
1/ 2 4,95 0,0
1/ 3 1,13 0,0
2/ 1 3,27 0,00
2/ 2 3,97 0,00
2/ 3 0,90 0,0
3/ 1 13,13 -0,00
3/ 2 22,03 -0,00
3/ 3 5,00 -0,00

 

Case 1 Pes propi
Sum of val. 18,55 -0,00
Sum of reac. 18,55 -61,92
Sum of forc. -18,55 61,92
Check val. 0,0 0,0
Precision 3,75517e-16 3,82952e-64
 

Case 2 Càrrega terres
Sum of val. 30,95 -0,00
Sum of reac. 30,95 -91,55
Sum of forc. -30,95 91,55
Check val. 0,0 0,00
Precision 4,50461e-16 2,52634e-32
 

Case 3 Sobrecàrrega
Sum of val. 7,03 -0,00
Sum of reac. 7,03 -20,78
Sum of forc. -7,03 20,78
Check val. -0,00 0,0
Precision 1,98484e-16 1,67394e-32



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 9

View - Reaction forces(kN); Cases: 3 (Sobrecàrrega)

View - Reaction forces(kN); Cases: 4 (ELU)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 10

View - Reaction forces(kN); Cases: 5 (ELS Deformació)

View - Reaction forces(kN); Cases: 6 (ELS Quasipermanet)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 11

View - FZ; Cases: 1 (Pes propi)

View - FZ; Cases: 2 (Càrrega terres)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 12

View - FZ; Cases: 3 (Sobrecàrrega)

View - FZ; Cases: 4 (ELU)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 13

View - MY; Cases: 1 (Pes propi)

View - MY; Cases: 2 (Càrrega terres)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 14

View - MY; Cases: 3 (Sobrecàrrega)

View - MY; Cases: 4 (ELU)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 15

View - MY; Cases: 5 (ELS Deformació)

View - MY; Cases: 6 (ELS Quasipermanet)



Autodesk Robot Structural Analysis Pro  
Author:  File: 808 cm Argelaguer.rtd
Address:  Project: 808 cm Argelaguer

Date : 28/04/20 Page : 16

View - Exact deformation(s); Cases: 5 (ELS Deformació)



Segons EHE-08

Projecte: Md = 14,90 mkN COBERTA ARGELAGUER Armat ala flexió positiva

No es té en compte l'armadura repartida a l'ala, sols la de dins el nervi.

DADES

Característiques secció

Cantell = 35 cm
Ample = 10 cm (cap compressió)

fck= 25,00 N/mm2
γc = 1,50

fyk = 500 N/mm2
γs = 1,15

Armat tracció Armat compressió

núm barres = 2,00 núm barres = 2,00
φ = 12 mm φ = 12 mm

rec. nom = 3,5 cm rec. nom = 3,5 cm

núm barres = 1,00 núm barres = 1,00
φ = 8 mm φ = 8 mm

rec. nom = 3,5 cm rec. nom = 4,5 cm

As1 = 2,76 cm2 As2 = 2,76 cm2

CÀLCULS PREVIS

d = 30,94 cm Uo = 495,83 kN Us2 = 120,20 kN
d' = 4,06 cm Us1 = 120,20 kN Uv = 130,26 kN

QUANTIES MÍNIMES D'ARMAT

      As mín mecànica per elements treballant a flexió:

As mín = 0,54 cm2 Es compleix la quantia mínima

      As mín geomètrica longitudinal per elements tipus biga:

As mín = 0,98 cm2 Es compleix la quantia mínima

      As mín geomètrica horitzontal per elements tipus mur:

As mín = 0,6 cm2 Es compleix la quantia mínima

CÀLCULS

Distinció de casos:

Cas 1, es compleix Us1-Us2<Uv

Fórmules d'aplicació:

Cas 1

Cas 2

Cas 3 amb

Càlcul moment últim:

Mu = 33,56 kN·m

CÀLCUL DEL MOMENT ÚLTIM. SECCIÓ RECTANGULAR 

b

h

As2

As1



Nomenclatura segons Annex EHE-08

Projecte : Peça de coberta  h=350 mm Armat a tracció 2r12+2r10

DADES

Paràmetres secció:

h = 35 cm b = 90 cm
ho = 7 cm bo= 11,5 cm

fyk = 500 N/mm2

fck = 25 N/mm2
acc = 0,85

Armadura traccionada (As1): Armadura comprimida (As2):

n = 2 n = 2
φ = 12 mm φ = 12 mm

rec nom= 3,5 cm rec nom. = 3,5 cm

n = 2 n = 1
φ = 10 mm φ = 8 mm

rec nom= 4,5 cm rec nom. = 3,5 cm

As1 = 3,83 cm2 As2 = 2,76 cm2

CÀLCULS PREVIS

d = 30,53 cm Us1 = 166,64 kN s1 = -1,00 Uo = 4462,5 kN (cas 1)
d' = 4,47 cm Us2 = 120,20 kN s2 = 0,64 Uv = 1306,4 kN (cas 1)

Es = 200000 N/mm2 UTc = 892,50 kN β = 1,00 Uo = 570,2 kN (cas 2)
Ec = 27264 N/mm2 UTa = 778,46 kN Uv = 166,9 kN (cas 2)

CÀLCUL QUANTIA MÍNIMA 

yG = 25,6 cm
Ib = 88868 cm4 W1 = 3474 cm3

As mín mecànica per elements treballant a flexió:

As mín = 1,0 cm2 Es compleix la quantia mínima

As mín geomètrica per elements tipus biga: As mín = 2,7 cm2 Es compleix la quantia mínima

CÀLCULS

Distinció de casos:

Cas 1, es compleix Utc+Us1·s1+Us2·s2 >= 0

El cap comprimit es troba totalment en les ales

Mu = 51,43 kN·m

CÀLCUL MOMENT ÚLTIM SECCIÓ EN T 

bo

b

ho

h

As2

As1

f
h

W0,25  f A + f A cd
1

ydspdp ≥



 

Projecte: Peça de coberta - ARGELAGUER, tallant al recolzament intermedi (flexió negativa).

CARACTERÍSTIQUES SECCIÓ

Vd = 28,1 kN Tallant de disseny
Ac = 400 cm2 Àrea de formigó
N = 0 kN Força de pretensat (t=∞) + axial ( compressió > 0 )

As = 3,83 cm2 Armadura longitudinal passiva traccionada
Ap = 0 cm2 Àrea d'acer actiu
fyd = 435 MPa Límit elàstic de càlcul acer passiu

fyp,d = 1423,3 MPa Límit elàstic de càlcul acer actiu
d = 31 cm Cantell últil

bo = 11 cm Ample eficaç
ftd = 435 MPa Armadura transversal

fck = 25 MPa Resistència característica formigó

fct,m = 2,56 MPa
σcd = 0,00 MPa

cotg(θe) = 1,00

DEFINICIÓ ARMAT A TALLANT
Branques a 90º Altres branques: Armadura de suspensió:

núm. branques = 2 núm. branques = 0 Fd = 14,65 kN/m
φ = 6 mm φ = 0 mm Ast  susp= 0,37 cm2/m

st separació = 20,0 cm st separació = 20 cm
α = 90

Ast (90º) = 2,83 cm2/m  
Ast -Astsusp= 2,46 cm2/m Ast (α) = 0,00 cm2/m  

COMPROVACIONS EHE08

Hipòtesi θ =θe i β = 1

ΣAst*ftd/sin(α) = 113,1 N/mm
fct,m*bo / 7,5 = 37,6 N/mm Compleix armadura mínima

ρℓ = 0,01123 no major que 0.02

Vcu = 18,7 kN
Vsu = 27,5 kN Vcu+Vsu = Vu2 = 46,2 kN    Esforç per esgotament per tracció de l'ànima

OK, Es compleix Vd<Vu2

K = 5/3 (1+(σcd/fcd)) = 1,000 no major que 1

Vu1 = 170,5 kN Esforç per esgotament per compressió oblíqua del formigó

OK, Es compleix Vd<Vu1

Comprovació separació: St<=0.75·d no major que 600mm   per ser   Vrd<Vu1/5

OK, la separació mínima es compleix

TALLANT ÚLTIM Vu

Màxim tallant resistit per la secció: 46,2 kN

COMPROVACIÓ ARMADURA DE TALLANT



Nomenclatura segons Annex EHE-08

Projecte : Moment fissuració nervi h = 350 mm en T i T invertida. Armat de tracció 2r12+2r10.

DADES

Paràmetres secció:

h = 35 cm b = 100 cm
ho = 7 cm bo= 11,5 cm

fyk = 500 N/mm2 Mk = 15,3 kN·m
fck = 25 N/mm2

Armadura traccionada (As1): Armadura comprimida (As2):

n = 2 n = 2
φ = 15,62 mm φ = 12 mm

rec nom= 3,5 cm rec nom. = 3,5 cm
As1 = 3,83 cm2 As2 = 2,26 cm2

CÀLCULS PREVIS

n =Es/Ec = 7,34 d' = 4,10 cm ρ1 = 0,0012
fct,fl = 3,16 N/mm2 d = 30,719 cm ρ2 = 0,0007
Es = 200000 MPa δ = 0,2279 β = 1,8802
Ec = 27264 MPa ξ = 1,7536 α = 0,5713

CÀLCUL QUANTIA MÍNIMA 

yG = 26,0 cm y2 = 9,0 cm
Ib = 91438 cm4 W1 = 3519 cm3 W2 = 10144 cm3

As mín mecànica per elements treballant a flexió:

As mín = 1,0 cm2 Es compleix la quantia mínima

As mín geomètrica per elements tipus biga: As mín = 2,9 cm2 Es compleix la quantia mínima

CÀLCULS

Càlcul moment nominal de fissuració:

T       Mf = 11,13 kN·m T inv.    Mf = 32,09 kN·m

Distinció de casos:

0,0092 < 0,0343 El cap comprimit es troba inclòs en les ales

Es comprova la secció rectangular amb l'amplària del cap comprimit

Càlcul profunditat de la fibra neutra:

X/d = 0,12671789 X = 3,89 cm

Càlcul de la inèrcia de la secció fissurada:

Ifis = 22199 cm4   = 0,00022199 m4  

Càlcul inèrcia equivalent amb el moment Mk:

Ieq = 48863 cm4       Ib / Ieq = 1,871
0,00048863 m4  

ANÀLISI DE SECCIONS EN T FISSURADES 

bo

b

ho

h

As2

As1

I I
M
M-1+I

M
M=I bfis

k

f
3

b
k

f
3

eq >/




























f
h

W0,25  f A + f A cd
1

ydspdp ≥



- Segons Annex EHE-08 -

Projecte: Armadura de flexió del voladís de la peça de coberta Dipòsit Argelaguer.

 
DADES SECCIÓ

fck = 25 N/mm2

fyk = 500 N/mm2

 
Ample = 100 cm
Cantell = 7 cm

Md = 2,8 kN·m

φ = 8 mm
rec. nom. = 3,5 cm

CÀLCULS PRELIMINARS

d = 3,10 cm
d' = 3,90 cm
Uo = 439,16667 kN

CÀLCUL ARMAT MÍNIM

      As mín mecànica per elements treballant a flexió:

As mín = 1,07 cm2

      As mín mecànica per elements treballant a flexió, considerant el factor "α":

α  = 1,00
As mín = 1,07 cm2

CÀLCUL ARMAT NECESSARI

Md<0,375·Uo·d   No cal armadura de compressió 

As 1 = 2,31 cm2     Armadura de tracció

As 2 = 0,00 cm2     Armadura de compressió

DIMENSIONAMENT A FLEXIÓ SIMPLE PER A SECCIONS RECTANGULARS

b

h

As2

As1

f
h

W0,25  f A + f A cd
1

ydspdp ≥



SEGONS EHE-08

Projecte: Comprovació a tallant lloseta coberta Dipòsit Argelaguer.

DADES

fck = 25 N/mm2 
(resistència característica del formigó a 28 dies)

fyk = 500 N/mm2 
(resistència característica de l'acer d'armadures passives) V   

r = 3,5 cm (recobriment mecànic de les armadures)
bo = 100 cm (ample net)
H = 7 cm (cantell)

As = 3,33 cm2
(secció d'acer de l'armadura longitudinal traccionada)

Nd = 0 kN (axial efectiu, tracció positiva)
Vd = 7,16 kN (Tallant majorat que actua a la secció)

CÀLCUL TALLANT ÚLTIM

d = 3,5 cm

0,0095

3,390 0 N/mm2

Tallant d'esgotament per tracció de l'ànima:

41,0 kN

Comparació Vd amb Vu2:

Vd<Vu2, no cal armadura de tallant.

  

COMPROVACIO DEL TALLANT D'ELEMENTS SENSE ARMADURA TRANSVERSAL

[ ] =′ d b   0,15 - ) f  100 (  0,12   = V 0cd
3 1 /

ckl2U σρξ

=
d

200
  +  1 = ξ

 0,02  
d  b
  A = 

0

s
l >/ρ  = lρ

=′ cdσ
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG U  DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

  U00 SITUACIO 
  U01 EMPLAÇAMENT 

DG A  DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI 

  A02 REBAIX I MOVIMENT DE TERRES. OCUPACIO TEMPORAL I ACOPI 
  A03 PLANTA GENERAL 
  A04 SECCIONS. IMPLANTACIÓ TOPOGRAFICA 
  A05 ALÇATS. IMPLANTACIÓ TOPOGRAFICA 
  A06 PLANTA DETALLADA 
  A07 PLANTA COBERTA. ACCESSOS AL DIPÒSIT 

   
DG C   DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA 

  C08 SECCIONS CONSTRUCTIVES DETALLS 
  C09 SECCIONS CONSTRUCTIVES DETALLS 
  C10 SECCIONS CONSTRUCTIVES DETALLS 
  C11 SECCIONS CONSTRUCTIVES DETALLS. PASSAREL·LA 

DG E   DEFINICIÓ ESTRUCTURA 

  E12 ESTRUCTURA. DETALLS. DIPÒSIT 
  E13 ESTRUCTURA. DETALLS. COBERTA 
  E14 ESTRUCTURA. DETALLS. CASETA PREFABRICADA 

DG I   DEFINICIÓ INSTAL·LACIONS I SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 

  I15 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
  I16 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. ESCOMESA 
  I17 INSTAL. ELECTRICITAT. TELECOMUNICACIONS. C.P. INCENDIS  
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III. PLECS DE CONDICIONS 
	
	

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
Condicions generals 

Documents del Projecte 
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: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i 
Pressupost Total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, 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 al∙legar 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. 

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 de la 
DF, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte. 

Direcció d’obra 
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 col·laborador 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 col·laborador 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 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 d'Argelaguer 
o en la persona o entitat designada per aquest. 
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: 
‐ 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. 
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‐ 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 col·laboració 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. 

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 i l’experiència 
professional suficient per a aquesta funció, a judici de la Direcció d’Obra, 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 dObra o per ordre daquesta. 
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 
intel∙ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar‐ se prèvia 
aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
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. 

Documents a lliurar al Contractista. 
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: 

Documents contractuals. 
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 
Administracions Públiques. 
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. 

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 
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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. 
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. 

Compliment de les ordenances i normativa vigents 
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. 
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. 

Obligacions Generals corresponents al Contractista. 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) 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. 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de 
l’obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes. 
e) 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. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que 
es practiquin en el mateix. 
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 
definitiva. 
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

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, 
sol·licitar els aclariments pertinents. 

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. 

Oficina a l’obra 
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: 
‐ 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. 
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‐ El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
‐ La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

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. 

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. 

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. 

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 sol·licités. 
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. 

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. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra 
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 
precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 

Faltes del personal 
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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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
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. 
El Contractista haurà de sol∙licitar 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 sol∙licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 
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. 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 
l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat 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. 

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. 
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. 

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. 
En cas de qualsevol dubte que no es defineixi clarament en el plec de condicions tècniques 
d'aquest projecte, s’estarà al que disposa el PG‐3 (Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts, publicat pel Ministeri de Foment). 

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 
‐ Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 

de Serveis. 
‐ Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal∙lacions, 

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'instal∙lacions 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. 
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‐ 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. 

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. 

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. 
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. 

DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
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. 

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. 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
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SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. 
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. 

PREUS UNITARIS 
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, instal∙lacions, 
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. 

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. 
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. 

TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, 
llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal∙lacions 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. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
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, balissament, senyalitzacions i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal∙lacions 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. 

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
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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. 

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
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. 

COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS 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. 

COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 
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. 

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. 

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
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. 

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. 

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 col∙locats 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. 



	
MEMORIA_NOU DIPÒSIT  DE 1000 M3.docx 

36	

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. 

Sobre els components 
Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran 
les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, 
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees. 

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui 
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, 
quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de 
les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
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Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons allò especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Sobre l’execució. 
Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin 
les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i 
sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en 
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable. 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que 
en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Plec de Condicions tècniques particulars de l'Obra 

G22D ESBROSSADA DEL TERRENY 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin destorbar 
l'execució de l'obra(brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10 -15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 

 CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l ’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau 
de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 
l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin 
mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar -ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, 
no han de patir cap desperfecte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar -se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar -se en piles 
d'alçària inferior a 2 m. 
No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn . 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 
ha de barrejar - se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han 
d'enterrar materials en zones on pugui haver -hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment : 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10 -15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, 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. 
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar -les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
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 començ ar 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. 
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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. 

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
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 maquinà ria amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 

-  Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
-  Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’ aquests residus 

-  Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d ’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot -u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot -u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
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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 drenatge, 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. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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 la humitat resultant 
sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar -se al final unes passades sense 
aplicar -hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys 
a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’ obra inclou el subministrament i aportació del material en cas d e graves, tot -u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 
 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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-  Inspecció visual de la base sobre la que s ’assentarà el reblert. 
-  Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 
-  Control de l’ estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d ’execució 

i control de la temperatura ambient. 
-  Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d ’estesa, amb una superfície 
màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in -situ 
(ASTM D 30-17). 

-  Assaig de placa de càrrega (DIN 181 34), 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 (NLT -103). 

-  Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’ eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l ’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com 
a màxim. 

-  Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d ’ estreps o elements 
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control 
de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l ’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció -compactació”, la inspecció visual té 
una importà ncia 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 Modifica t (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 complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d’ incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per re-compactació 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. 

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 



	
MEMORIA_NOU DIPÒSIT  DE 1000 M3.docx 

44	

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F226 TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions 
que permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de 
terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, col·lapsa-les, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat 
en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’ excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls col·lapsa-les són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l ’ altura 
inicial de la mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d ’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions y cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l ’assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si 
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hi hagués un contingut superior al1%, s ’hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel 
Director d’ obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s’han d’ utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa 
- Resta de sòls : >= 30 MPa 
- Coronament: 
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa 
- Resta de sòls : >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús: ± 2° 
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm 
- Nivells: 
- Zones de vials: ± 30 mm 
- Resta de zones: ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor): 
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% 
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 
- Planor: ± 20 mm/m 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l ’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. 
L’espessor mínim serà d ’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s’ utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l ’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada 
en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d ’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut 
d ’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d ’altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s ’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d ’obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació . 
En el nucli, s’ utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l ’índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 
103502). 
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La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L’ús d ’altres tipus de sòls, es farà segons l ’article 330.4.4 del PG -3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l ’assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l 
’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d ’estar autoritzada pel Director d’ obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d ’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’ execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s ’utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’ altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s ’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de 
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’ índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada 
en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s’han d’ utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin las condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d ’evitar la filtració d ’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d ’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut 
d ’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l ’escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s ’utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mí nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
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Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 
ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l’apilament, 
o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim del 95% de 
la humitat òptima de l ’assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar -se al final unes passades sense 
aplicar -hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l ’obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d ’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s ’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar de forma que s’ eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de 
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de 
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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 
 OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s ’assentarà el terraplè. 
- Control de l’ estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d ’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d ’una tongada. 
- Control de compactació d ’una tongada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de considerar com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d ’obtenir el grau de compactació exigit, 
els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l ’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció -compactació”, la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l ’estesa. 
El contingut d’ humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d ’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d ’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, 
el 70% de punts haurà d ’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 
una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s’ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte decompactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s ’han d’intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’ execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s ’hagin produït. 

F923 SUBBASES DE GRANULAT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material 
granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
- Planor: ± 10 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer -se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar -se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIÓ A  INSTAL·LACIÓ A ABOCADOR 

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. 
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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 la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l ’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
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. 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70- 
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia 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 contenir 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) 
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- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216) 
Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE- 08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa: <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió 
clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 
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¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦ 
¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦ 
¦ ¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ 
¦ H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ 
¦ ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 
¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦ 32 ¦ 350 ¦ 
¦ 25 ¦ 370 ¦ 
¦ 20 ¦ 385 ¦ 
¦ 16 ¦ 400 ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- 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 la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a 
l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, 
segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
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Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament: <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat 
el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a 
la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i 
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, 
es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
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- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades 
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries: 0,88 
- 3 sèries: 0,91 
- 4 sèries: 0,93 
- 5 sèries: 0,95 
- 6 sèries: 0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
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: 
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- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º 
de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
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Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. 
La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08 
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
- Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament 
sota càrrega màxima. 
- Subministrament >= 300 t: 
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat 
per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm. 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
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- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ 
¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 
a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
- B 500 T 
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 8% 
- Relació f/fy: >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entresí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 
segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An 
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(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 
o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura 
més gruixuda) 
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 
25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 
alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
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- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º 
de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. 
La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08 
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
- Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament 
sota càrrega màxima. 
- Subministrament >= 300 t: 
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 

B0DB - ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I 
PILARS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de 
formigó. 
Ha d'estar composat de les peces següents: 
- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 
- Tornapuntes, mínim un per pal 
- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 
- Acobladors o peces d'unió dels pals 
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a 
utilitzacions anteriors. 
A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els 
taulers de l'encofrat. 
A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. 
A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra. 
L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària. 
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Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 
llargària. 
Han de ser rectes, inclús estesos al màxim. 
El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar. 
Als seus extrems ha de tenir mecanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, 
amb la indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte 
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. 

G786 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d ’ aigua a través dels 
elements constructius, mitjançant morters especials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant 
- Segellat de vies d’aigua amb morters d’ adormiment extraràpid 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Impermeabilització de parament: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Segellat instantàni: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 

 CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm. 
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 10 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperat ura sobrepassi els límits establerts per el fabricant, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Els parament d'aplicació ha d ’estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materia ls estranys 
que dificultin l’adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior , etc.). 
La capa no s’ estendrà fins que s ’hagis comprovat que la superfícies de suport té les 
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de 
suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d 
’executar la partida d’obra. 
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Si el suport es massa llis o poc absorbent, s’ ha de fer un tractament previ per tal de deixar -
lo més porós amb la finalitat de garantir l ’adherència del morter. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
La base tindrà l ’humitat suficient abans de començar a aplicar el producte. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
La capa de cobertura s’ executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s ’utilitza. 
Entre l’aplicació d ’una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 
a impermeabilitzar. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
L’abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la 
contaminació de la mescla. 
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació 
excessivament ràpida. 
S’admet l’ ús de làmines o productes de curat sempre i quan l ’ús d ’aquests productes tingui 
la conformitat del fabricant del morter. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es 
formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.). 
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s ’ha d’ aplicar una primera capa sobre el 
formigó de neteja, amb l ’armadura ja col·locada, abans de l ’abocada del formigó i una segona 
capa sobre el formigó fresc. 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
El producte s’ha d’aplicar prement amb força sobre la zona a taponar. 
El segellat s’executarà en tantes mans com siguin necessàries fins aconseguir el tall de la via 
d’aigua. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
m2 de superfície realment executada, mesurada d ’acord a mb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l’ acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s’inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s’inclou dins de la unitat d’obra l’ abonament dels treballs de preparació de la superfície. 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
dm3 de volum necessari mesurat segons les especificacions de la DT 
Dins d’aquesta unitat s’ inclou la preparació de la superfície i les feines necessàries per a la 
completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB -HS. 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E89 PINTATS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
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S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes 
d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició 
de la pintura 
d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d ’assecat, de les capes de pintura d'acabat 

 CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir -los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. 
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. 
La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’ emprimació les superfícies a pintar han d ’estar preparades 
adequadament d’ acord amb les normes UNE -EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE -
EN ISO 8504-3. 
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- Si s’ aplica més d ’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l ’aplicació de la pintura les superfícies s ’han de protegir de l’ acumulació d’aigua 
durant un certtemps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES 
ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB -SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori 

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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 
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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 

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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- 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 foc (per 



	
MEMORIA_NOU DIPÒSIT  DE 1000 M3.docx 

68	

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, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de 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. 

B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
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. 
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: 
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- 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 

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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 
l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- 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 
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 
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enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,		
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues 
interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta 
de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap 
impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 
proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
- 25-32-40-50: 0,2 mm. 
- 63-75-90: 0,3 mm. 
- 110-125: 0,4 mm. 
- 140-160: 0,5 mm 
- 180-200: 0,6 mm 
- 225: 0,7 mm 
- 250: 0,8 mm 
- 280: 0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
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- 450: 1,4mm 
- 500: 1,5 mm 
- 560: 1,7 mm 
- 630: 1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta 
de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap 
impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs 
i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es 
connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
- 110-125: 0,3mm. 
- 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 
- 315: 0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-
EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 
del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 

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, s'han de capicular 
les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per 
mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 
315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
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Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el 
tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a 
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot 
produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV. 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-
011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars: Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 
verd 
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i 
verd 
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- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau 
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc 
i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a 
la identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, 
i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 
aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro 
de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
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- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols 
de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors 
de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
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 i 
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. 
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 
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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. 
- 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 

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 
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* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989). 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2. 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
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 
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, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits 
de projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord 
a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 
cas: 
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
	

Classificació del contractista 
D'acord amb el Reglament, en el supòsit que l'objecte contractual no es pugui englobar en un 
únic subgrup, s'ha de tenir en compte que l'exigència de classificació s'ha de modular per tal 
d'evitar uns requeriments exagerats en aspectes poc significatius del conjunt de l'objecte 
contractual. 
 
En aquest sentit, per al contracte d'obres s'han de requerir (segons estableix l'article 36.2.a 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques) com a màxim 
quatre subgrups, de manera que com a criteri general només s'ha de requerir classificació en 
les parts de l'objecte contractual que tinguin una significació econòmica superior al 20% del 
pressupost total. 

D'acord amb això, el Contractista haurà d’estar classificat per a executar Obres segons les 
següents classificacions: 

GRUP C (Edificacions), SUBGRUP 2 (Estructures de fàbrica o formigó), CATEGORIA 2 
GRUP E (Hidràuliques), SUBGRUP 1 (Abastaments i sanejaments) , CATEGORIA 2 
 

Expropiacions i serveis afectats 
No procedeix 

 
Termini d’execució 

El termini d'execució de les obres s’estableix en quatre (4) mesos comptats a partir de la data 
d’adjudicació de les obres. 

 
Revisió de preus 

Per a la revisió de preus s’aplicaran els articles 103 a 108 de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques i de 104 a 106 del seu reglament. 

En cas que aquesta es produís es farà aplicant la fórmula número 9, a saber:  

Kt = 0,33×(Ht/H0)+0,16×(Et/E0)+0,20×(Ct/C0)+0,16×(St/S0)+0,15 

on  H = Índex de ma d'obra 
 E = Índex d'energia 
 C = Índex de ciment 
 S = Índex de materials siderúrgics 
 Subíndex t:  Valor del corresponent paràmetre en la data de revisió de preus. 
 Subíndex 0: Valor del corresponent paràmetre en la data de licitació de les obres. 

 
Termini de garantia 

S’estableix un període de garantia d’un (1) any comptat a partir de la Recepció provisional de 
les obres, període de temps considerat suficient per observar el comportament de les obres 
en qualsevol condició de servei. 

Durant el termini de garantia anirà a compte del Contractista la conservació i reparació de 
totes les obres contractades, tenint cura de la seva policia i emprant a les reparacions els 
materials assenyalats per la Direcció Facultativa segons les seves instruccions. 

 
Afeccions a la llera pública, PEIN i ZMT 

No produeix cap afecció a la llera pública. 

Les obres projectades no es troben dins del «Pla d’Espais d’Interès Natural» (PEIN) de la 
direcció General de Patrimoni Natural de la GENERALITAT DE CATALUNYA, ni de la Xarxa 
Natura 2000. 

Tampoc afecten cap zona marítimo-terrestre. 
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Declaració d’obra complerta 

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas i els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, essent 
susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense perjudici de possibles ampliacions, incloent 
tots els elements necessaris per la seva posta en servei. 
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IV. AMIDAMENTS 
	
	
	 	





PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS Data: 14/05/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2225232 u Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona dipòssit + terraplanat 428,000 428,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona pàrquing 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona accés 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 785,000

3 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Arbres existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Nota: Terres deixades a la pròpai obra (zona acopi terres)
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Area a excavar (314,16m2) 1,000 314,160 3,250 1.021,020 C#*D#*E#*F#

EUR



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS Data: 14/05/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.021,020

5 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sanejament 1,000 48,000 0,600 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#
3 Aigua 1,000 60,000 1,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#
4 Electricitat (segons estudi bassols) 1,000 73,000 1,000 0,800 58,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,920

6 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sanejament 1,000 20,000 0,600 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Aigua 1,000 60,000 1,000 0,700 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Electricitat (segons estudi bassols) 1,000 73,000 1,000 0,700 51,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,700

7 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament
els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona dipòssit 1,000 314,000 0,300 94,200 C#*D#*E#*F#
3 Zona aparcament 1,000 160,000 0,250 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,200

8 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Caseta prefabricada instal·lacions 1,000 7,000 4,500 31,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 31,500

9 GRB31703 m2 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ecullera 1,000 34,600 1,200 41,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,520

10 G2262111 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Terraplenat 770,000 770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,000

11 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Zona baixant actual + arbrat a mantenir 518,000 518,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 518,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 02  DRENATGE SANEJAMENT

1 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la
preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tub drenatge 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: 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 corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tub PVC-U 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

EUR
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3 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal en forma de V a la cara superior, col·locada
amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 GD571310 m Foramció de cuneta terres pròpies desguàs escorretia, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i
càrrega dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Formació cuneta 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 03  DIPÒSIT

1 G7BC3760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 1,050 283,520 297,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,696

2 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cms de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa 1,000 283,520 283,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,520

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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2 Perimetre llosa 59,680 0,300 17,904 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,904

4 G3CB3100 kg Armadura per a llosa/murs/pilars+capitell de fonaments i estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (unitats x longitud(m) x unitats x pes
barra acer)

2 LLOSA
3 Armat inferior  (h+v) + armat superior

(h+v)
120,000 18,000 4,000 0,410 3.542,400 C#*D#*E#*F#

4 Esperes mur Exterior 465,000 1,100 1,000 0,920 470,580 C#*D#*E#*F#
5 465,000 0,900 1,000 0,640 267,840 C#*D#*E#*F#
6 Reforç 45º 233,000 0,900 1,000 0,640 134,208 C#*D#*E#*F#
7 Reforç superior mur exterior 465,000 1,750 1,000 0,640 520,800 C#*D#*E#*F#
8 Esperes mur Interior 330,000 0,850 2,000 0,640 359,040 C#*D#*E#*F#
9 138,000 0,900 1,000 0,640 79,488 C#*D#*E#*F#

10 Reforç superior mur interior 275,000 2,000 1,000 0,640 352,000 C#*D#*E#*F#
11 Reforç inferior mur interior 138,000 2,250 1,000 0,640 198,720 C#*D#*E#*F#
12 Reforç 45º 138,000 0,900 1,000 0,640 79,488 C#*D#*E#*F#
13 MUR EXTERIOR
14 465,000 4,500 2,000 0,410 1.715,850 C#*D#*E#*F#
15 35,000 58,120 1,000 0,410 834,022 C#*D#*E#*F#
16 7,000 58,120 1,000 1,630 663,149 C#*D#*E#*F#
17 22,000 58,120 1,000 0,640 818,330 C#*D#*E#*F#
18 MUR INTERIOR 330,000 4,300 2,000 0,410 1.163,580 C#*D#*E#*F#
19 28,000 41,140 1,000 0,630 725,710 C#*D#*E#*F#
20 28,000 41,140 1,000 0,690 794,825 C#*D#*E#*F#
21 SABATA PILAR
22 16,000 2,800 1,000 1,630 73,024 C#*D#*E#*F#
23 16,000 2,800 1,000 0,920 41,216 C#*D#*E#*F#
24 esperes 16,000 1,380 1,000 0,960 21,197 C#*D#*E#*F#
25 PILAR
26 16,000 4,000 1,000 0,920 58,880 C#*D#*E#*F#
27 estreps 28,000 1,880 1,000 0,410 21,582 C#*D#*E#*F#
28 CAPITELL
29 32,000 4,000 1,000 0,640 81,920 C#*D#*E#*F#
30 20,000 2,000 1,000 0,640 25,600 C#*D#*E#*F#
31 20,000 3,280 1,000 2,550 167,280 C#*D#*E#*F#
33 %mermes + solaps 0,257 13.210,729 3.395,157 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.605,886

5 G3C515H4 m3 Formigó per a llosa/murs/pilars+capitell de fonaments i estructura, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa (30cm) 1,000 283,520 0,300 85,056 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Mur (25cm radi 9.25) 1,000 58,120 0,250 4,300 62,479 C#*D#*E#*F#
4 Mur (25cm radi 6.55) 1,000 41,140 0,250 4,100 42,169 C#*D#*E#*F#
5 Pilar (D.60cm / area 0.28m2) 1,000 0,280 2,900 0,812 C#*D#*E#*F#
6 Capitell (punt mig area 1.66m2) 1,000 1,660 0,830 1,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,894

6 G9GA5U77 m2 Acabat llosa amb estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa (30cm) 1,000 283,520 283,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,520

7 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del
junt.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur (25cm radi 9.25) 1,000 58,120 58,120 C#*D#*E#*F#
3 Mur (25cm radi 6.55) 1,000 41,140 41,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,260

8 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu model SIKASWELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur (25cm radi 9.25) 1,000 58,120 58,120 C#*D#*E#*F#
3 Mur (25cm radi 6.55) 1,000 41,140 41,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,260

9 E4D23B23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base curvilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur (25cm radi 9.25)
3 cara exterior 1,000 58,120 4,300 249,916 C#*D#*E#*F#
4 cara interior 1,000 56,550 4,300 243,165 C#*D#*E#*F#
5 Mur (25cm radi 6.55)
6 cara exterior 1,000 41,140 4,100 168,674 C#*D#*E#*F#
7 cara interior 1,000 39,580 4,100 162,278 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 824,033

10 G4D1MG23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre per a pilars de secció circular de 60 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pilar (D.60cm / area 0.28m2) 1,000 1,880 2,900 5,452 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,452

11 G4DG1E00 ut Formació de capitell per recolzament de coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Capitell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morters epoxídics al peu dels murs interiors dels dipòsits per a segellar la junta
entre murs, pilar i llosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur (25cm radi 9.25)
3 cara interior 1,000 56,550 56,550 C#*D#*E#*F#
4 Mur (25cm radi 6.55)
5 cara exterior 1,000 41,140 41,140 C#*D#*E#*F#
6 cara interior 1,000 39,580 39,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,270

13 G4LV15H4 u Subministrament i muntatge d'Estructura de coberta amb elements prefabricats nervats de formigó armat en
forma T i de sector circular incloent forats de drenatge (sobreeixidors) segons detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Estructura sostre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Estructura sostre 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 255,000

15 EKK15131 u Subministre i col·locacio de malles d'acer inox clavades 8mm amb forat màxim de 10 mm2 als forats de
ventilacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reixes 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

16 EQN2U001 ut Formació d’escala interior dipòsit amb pates de polipropilè i anima d’acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Escala interior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FDKZA880 u Trampilló d’inox de 100 x 80 cms. amb marc i barra per tancament candau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trampillo 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 GDI14H55 PA Suministre, col·locació i segellat de caldereria d’inox format per entrada, sortida, desguàs i sobreixidor amb un
diàmetre màxim de 150 mm.
Nota: Paritda alçada a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 04  CASETA PREFABRICADA D'INSTAL·LACIONS

1 G7BC3760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Caseta 1,000 5,500 2,800 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

2 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la

EUR
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recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de
deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Caseta 2,000 5,500 0,150 1,650 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,800 0,150 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,490

3 145C1172 m2 Llosa armada de 15 cms de gruix HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat40 mm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Caseta 1,000 5,500 2,800 0,150 2,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,310

4 G4DIP0001 PA Subministra i col·locació de caseta prefabricada de formigó de Tehorsa o similar. Una caseta pels filtres i l’altra
caseta estarà compartimentada on s'ubicarà en una part la caldereria i valvuleria i en una altra l'equip de
cloració. De dimensions exteriors 4,9m x 2,45m i alçada 2,16m. El gruix dels murs és de 0,11m. Inclou dues
portes galvanitzada RF-30 amb reixes de ventilació a les façanes laterals segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Caseta prefabricada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 05  COBERTA

1 15131590 m2 Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular,
impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de dues làmines una LBM (SBS)- 30- FV i
l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de
polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta 254,530 254,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,530

2 E5ZFB6C4 ut Gàrgoles de sobreeixidors amb alumini lacat color RAL 8022 O 6015

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Gàrgoles 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/05/20 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 E8JAU010 m Remat perimetral d'alumini lacat color RAL 8022 O 6015

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Remat 1,000 58,750 58,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,750

4 E618GL3T m2 Formació de recinte per a l'encaix dels trampillons d'accés als dipòsits amb bloc de formigó llis de color gris per
anar vist, amb coronament de peça de bloc massís igualment de formigó de 45 cms d'alçada incloent base
d'anivellament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perimetre trampillo 4,000 3,200 0,400 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

5 IOE010 u Escala metàl·lica situada en l'exterior de l'edifici, composta de muntants d'escala i replà superiror, d'altura
màxima de planta 3 m, recta, amb una amplada útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m²,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra mitjançant
unions soldades. ESTRUCTURA metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR laminat en calent, formada per dos
suports intermedis amb perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i biga mènsula per a suport de la biga de
replà amb perfils HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de xapa llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor.Inclús
plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura de l'edifici, peces especials i despunts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Escala metàl·lica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDR030 m2 Reixa electrosoldada metàl·lica formada per platina d'acer galvanitzat de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm,
amb bastidor electrosoldat, muntatge mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta enjardinada 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,750

7 EB1228BM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Religa 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
3 Escala (2 laterals) 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 06  FAÇANES

EUR



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS Data: 14/05/20 Pàg.: 11

1 E898DFM0 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color color RAL 8022 o 6015, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior de formigó. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Dipòsit 1,000 58,120 4,300 249,916 C#*D#*E#*F#
3 Parets caseta instal·lacions 2,000 15,000 2,160 64,800 C#*D#*E#*F#
4 Sostre caseta instal·lacions 1,000 4,900 2,450 12,005 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,721

2 E71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de quedar revestides amb terra segons topografia definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Primetre dipòsit 1,000 58,120 1,750 101,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,710

3 E614F11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de quedar revestides amb terra segons topografia definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Primetre dipòsit 1,000 58,120 1,200 69,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,744

4 G4E2G54L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, de cara vista, rugós, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/05/20 Pàg.: 12

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Paret 1,000 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 E833513E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment
gris, sortida de motlle, de 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Paret 1,000 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 E8J31A7K m Coronament de paret de 7,5 cm de gruix, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida
de motlle, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paret 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 07  INSTAL·LACIONS D'AIGUA

1 G07IA0001 PA Pressupost PRODAISA (ull amb les possibles partides d'obra civil)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Inst. aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 08  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 G08IEL001 ut Escomesa per a 15,1 kW de potència per a una tensió de 230/ 400 v trifàsic, Per tal de poder subministrar els
15’01 kW a 400V cal traspassar la xarxa que alimenta la zona dels dipòsits d’aigua d’Argelaguer a 230 V a la
xarxa a 400 V del centre de transformació CT 071 Yesos Pirineo i fer una nova extensió de xarxa. La xarxa que
actualment dona servei a la caseta prefabricada de carreteres, és la xarxa que hem d’interconnectar. Aquesta
xarxa és una doble línia de 240 AL. Si mirem el plànol adjunt, veiem que muntem 4 noves caixes de distribució.
La primera caixa de distribució, la 1, intercepta la línia provinent del CT 071 Yesos Pirineo i ens serveix per sortir
amb un nou tram de xarxa de RV240 Al fins a la segona caixa on s’intercepta i s’interconnecta la xarxa existent
provinent del CT 311 CT Orriols. Aquest primer tram de xarxa és de uns 10 m. També hi ha l’alimentació al
centre prefabricat amb 3 m més de doble línia de 240 AL. A partir de la caixa núm. 2 aprofitem un tram de línia
soterrada existent fins a la TM on hi ha la conversió aeri-soterrat, allà instal·larem una nova caixa, la número 3,
per tal de tenir un punt de sortida de la nova xarxa soterrada fins als dipòsits. De la nova caixa núm. 3 sortim
amb un nou tram de 60 m de línia soterrada de 4x240AL fins a trobar la nova caixa de distribució, la núm. 4.
Aquest tram de xarxa discorrerà per un camí d’ús peatonal públic. A la caixa de distribució número 4 es dona el
punt de connexió per al subministrament del bombeig, també sortirà l’escomesa del subministrament del camp
del costat.
Nota: Preu a justificar

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Inst. Elèctrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 B08IEL002 ut Subm Instal. armari prefabricat monobloc amb portalera metàl·lica per a urbanitzacions caixa Cahors 926400 per
a
caixa de Cia i Quadre de comptadors situat a l'exterior de la instal·lació junt a la caseta d'instal·lacions inclou
comptador
Nota: Preu a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 caixa Cahors 926400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra.
Nota: inlcou el cable de coure de 35mm entre piquetes a tot el perimetre de la llosa
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Previsio piquetes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G08IEL003 PA Instal·lació xarxa interior
Nota: Partida alçada a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Xarxa interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 09  INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

1 EINSTIL001 ut Instal·lació sistema de detecció de presència o temporitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Detecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EINSTIL002 ut Punt de llum LED 3000º exterior segons detalls
E> 20 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada 100 lux), assegurant una il·luminació
promig de E = 5 lux

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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2 Portes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pàrquing 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Escales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EINSTIL003 ut Enllumenat d'emergència a l'interior de la caseta d'instal·lacions E> 100 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada 100 lux),
assegurant una il·luminació promig de E = 5 lux

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Enllumenat emergència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 10  TELECOMUNICACIONS

1 G08TE0001 PA Subministrament i instal.lació d'equip de telecontrol on s'inclouen els següents elements:
- RITU 200x100x50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 Telecomunicacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 11  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 GM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Extintors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 12  ESPAIS EXTERIORS

1 F965A8E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Zona aparcament 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F985150H m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.
Criteri d'amidament: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre
les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Gual 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Base de formigó 32,000 0,400 0,300 0,300 1,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,152

4 F6A19T60 m Tanca de seguretat no escalable de 2,00 mts d'alçada,formada pels suports metàl de 80 x 60 x 2 mm i de 80 x
80 x 2,5 mm a les cantonades, i panells de 2515 x 2007 mm amb reixa de malla 358 amb filferro galvanitzat en
calent i revestit de vinil de 3mm/ 4 mm de color verd estàndard (RAL 6005).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Perimetre 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 F6A18K8B u Portal de dos batents per a una amplada de 2,00 mts de 2,00 mts d'alçada del mateix material de la tanca amb
reixa de malla 358 amb filferro galvanitzat en calent i revestit de vinil de 3mm/ 4 mm de color verd estàndard
(RAL 6005)..
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Portal dos batents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E9V2B0QK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2
tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Esglaons 9,000 2,300 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,700

7 F9365F11 m3 Paviment de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

EUR
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Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment vorera 25,230 0,150 3,785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,785

8 F9A1351H m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 4 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.No s'inclouen en aquest criteri les
reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Aparcament 176,000 176,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

9 F6A72H1G m Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària amb
estructura de muntants (a cada final i cantonada) de fusta tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Contenidors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 13  JARDINERIA

1 E21R1265 u Poda mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 E13JA001 PA Proteccions per a l'arbrat a mantenir.
Nota: Partida alçada a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

4 FR734H22 m2 Implantació de gespa per rizosembra
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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5 FR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 14  VARIS

1 EVA0001 PA Reposició dels serveis afectat
Nota: Partida alçada a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reposició 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E2111495 m3 Enderroc de dipòsits existents + solera, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de
fonaments i solera, sense transport hi gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Dipòsit 1 1,000 14,100 0,160 3,000 6,768 C#*D#*E#*F#
3 Tap 1,000 15,800 0,150 2,370 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit 2 1,000 14,100 0,160 3,000 6,768 C#*D#*E#*F#
5 Tap 1,000 15,800 0,150 2,370 C#*D#*E#*F#
6 Solera 1,000 12,500 6,500 0,200 16,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,526

3 F21H1441 u Desmuntatge i retirada d'armari instal·lacions existents obsoletes, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Armari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F2R6423A 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 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.14/E2111495 Enderroc de dipòsits
existents + solera, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 m d'alçària

V 34,526 34,526 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,526

5 EVA0002 ut Contenidors per a residus de 400lts amb rodes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Contenidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K1A27A09 m3 Cala de prospecció arqueològica per el rebaix del subsòl de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans
mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final i
reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EVA0004 PA Imprevistos a justificar
Nota: Partida alçada a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Imprevistos a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EVA0005 PA Adequació i/o reposició de tererny paral·lel a l'escullera de bloc de pedra i part posterior zona contenidors
Nota: Partida alçada a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PR2026
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT

1 H142AC60 u Conjunt d'elements i mesures de seguretat i salut necessàries per a la correcta execució de l'obra, incloent la
prèvia redacció i tramitació del Pla de seguretat i salut, treballs de muntatge i desmuntatge de bastides,
plataformes, baranes i altres equips de protecció col.lectiva, amb les reposicions que calguin, subministrament
dels equips de protecció individual (EPI's), col.locació de les senyalitzacions i mitjans auxiliars d'obra, així com
qualsevol element o dispositiu necessaris segons la normativa vigent i tots aquells indicats pel Coordinador de
seguretat i/o Direcció facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i salut en el conjunt de l'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MA D'OBRA

A010A000 h Oficial 32,15000 €

A010A100 h Ajudant 28,79000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,88000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,88000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,88000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,88000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,88000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,88000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,26000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,65000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,88000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,48000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,49000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,16000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,16000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,16000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,16000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,24000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,16000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 27,94000 €

A0140000 h Manobre 18,12000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,15000 €

MO018 h Oficial 1ª serraller. 24,89000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 24,50000 €

MO059 h Ajudant serraller. 21,83000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 20,46000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,71000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,59000 €

C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc d'acer 122,32000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 72,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,93000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,59000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,19000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 129,59000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 66,48000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 73,50000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,75000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,87000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,27000 €

C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,31000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,56000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 46,84000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,23000 €

C1503000 h Camió grua 51,05000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 48,37000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 56,04000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

15,53000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 174,42000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 87,71000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,38000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,96000 €

C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 4,75000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,43000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,16000 €

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 21,21000 €

CR71R000 h Tractor amb rizosembradora 100,99000 €

CRE23000 h Motoserra 3,53000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 24,49000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,83000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,15000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 18,65000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,75000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,85000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 122,26000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 69,74000 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 8,67000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 19,85000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,93000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 21,18000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,84000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 6,22000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 180,02000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B064300C 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

66,93000 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,44000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,99000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,99000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

76,74000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,00000 €

B06NLA1C 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

66,88000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

67,64000 €

B06NN14C 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

64,21000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,99000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,77000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,47000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,37000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,53000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,11000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,82000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 272,60000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 10,53000 €
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B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,88000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 8,60000 €

B0D81450 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 3,30000 €

B0DFL729 m2 Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars, diàmetre 60 cm, per a 100 usos i fins a 3 m
d'alçària

1,46000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,09000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,44000 €

B0E254F2 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,25000 €

B0E254F7 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,84000 €

B0F8K340 u Supermaó de 450x230x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27000 €

B0GA1130 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 1250 cm2 57,54000 €

B0GAB1A7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, per a coronament de parets de
7.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

31,02000 €

B0GAB4D7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 18 a
27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

7,50000 €

B2RA9SB0 t 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)

50,58000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

84,30000 €

B4LV01H7 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 41,0 a 54,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim

32,84000 €

B5ZFB5E6 m Peça per a acroteri baix en pendent amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de planxa de
zinc de 0.82 mm de gruix de 25 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs

12,67000 €

B5ZFB5F6 m Peça per a acroteri baix en pendent amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de planxa de
zinc de 0.82 mm de gruix de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs

13,32000 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,11000 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,24000 €

B6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

429,91000 €

B6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.65 x 2 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix ,
situats cada 2.8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat

39,81000 €

B6A72H1K m Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175
mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

35,44000 €

B6A72V1G m Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

95,26000 €

B71190C0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2

5,83000 €

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2

7,41000 €

B711Q070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2

4,37000 €
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B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

5,04000 €

B712A0XC m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels

9,08000 €

B7411C00 m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1.2 mm i sense armadura 8,34000 €

B755B311 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment + resina

1,12000 €

B7621900 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1.4 kg/m2 i gruix 1.2 mm 9,31000 €

B7B13760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 60 a 70 g/m2 0,87000 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,58000 €

B7B151E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 0,94000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,39000 €

B7J1S005 m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de treball intern 3,94000 €

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,52000 €

B7J205B0 m Junt expans.+aigua sikaswell 8,70000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,34000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,85000 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,26000 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,18000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 12,70000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 17,50000 €

B8J5A402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 21 a 30 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

11,34000 €

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

9,84000 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 22,52000 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 4,57000 €

B965A8E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

3,79000 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 9,53000 €

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 15,35000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,97000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,03000 €

B9V2B0Q0 m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa 43,09000 €

BB1228B0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

65,00000 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,69000 €

BD5LAHA0 m2 Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2 , amb sobreeixidors a la
part superior

9,07000 €

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,72000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 6,10000 €

BDG15A93 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior 8,65000 €

BDKZA880 u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 1000x800 mm 407,07000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 18,75000 €
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BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

BEVA0002 ut Contenidor per la fracció resta de 1100lts 250,00000 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

10,32000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

12,84000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

BKK15130 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 15x30 cm 2,81000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,85000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 36,59000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 62,81000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

53,95000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

16,49000 €

BR4U4H20 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra 5,41000 €

BRB31700 t Pedra granítica de 100 a 400 kg 119,02000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT09MIF010CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

33,86000 €

MT26AAA033A U Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,29000 €

MT26AAC010A m Llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres.

3,73000 €

MT26BTR010A m² Reixa electrosoldada amb platina d'acer galvanitzat de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb
bastidor electrosoldat.

51,70000 €
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 79,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 21,06500 21,06500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,92000 = 1,15200

Subtotal: 1,15200 1,15200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,93000 = 27,79150

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,83000 = 0,32940

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 116,11000 = 17,41650

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,85000 = 11,60250

Subtotal: 57,13990 57,13990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21065

COST DIRECTE 79,56755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,56755

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 88,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 21,06500 21,06500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,92000 = 1,15200

Subtotal: 1,15200 1,15200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 116,11000 = 26,12475

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,93000 = 27,79150

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,85000 = 11,60250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,83000 = 0,32940

Subtotal: 65,84815 65,84815
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21065

COST DIRECTE 88,27580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,27580

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 81,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,15000 = 31,21450

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 60,60800 60,60800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19150

COST DIRECTE 81,29350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,29350

D0701821 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 94,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,15000 = 29,10800
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Subtotal: 73,59580 73,59580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19150

COST DIRECTE 94,28130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,28130

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 101,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 116,11000 = 52,24950

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 19,15000 = 28,34200

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 80,95750 80,95750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19150

COST DIRECTE 101,64300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,64300

D070A4D1 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 174,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,15000 = 20,10750

Subtotal: 20,10750 20,10750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,15000 = 29,29950

Subtotal: 152,88750 152,88750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20108

COST DIRECTE 174,58808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,58808

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 140,12000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,15000 = 20,10750

Subtotal: 20,10750 20,10750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,15000 = 26,42700

Subtotal: 118,41480 118,41480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20108

COST DIRECTE 140,11538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,11538

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 320,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 19,15000 = 24,89500

Subtotal: 24,89500 24,89500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,92000 = 1,72800

Subtotal: 1,72800 1,72800

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,25000 = 62,50000
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B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 180,02000 = 45,00500

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 122,26000 = 185,83520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 293,70620 293,70620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24895

COST DIRECTE 320,57815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,57815

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 55,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,12000 = 9,06000

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,39000 = 6,95000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 116,11000 = 38,31630

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,83000 = 0,60390

Subtotal: 45,87020 45,87020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09060

COST DIRECTE 55,02080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,02080

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 2,401 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,88000 = 0,04765

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,16000 = 0,04198

Subtotal: 0,08963 0,08963

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,37000 = 0,01397

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,82000 = 0,86100

Subtotal: 0,87497 0,87497
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00090

COST DIRECTE 0,96550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96550

MT41ESC010 u Mòdul d'escalera metàl·lica d'emergència, recta i amb
dos trams rectes per planta de 3 m d'altura màxima,
amb una amplada útil de 1 m, per una sobrecàrrega
d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, compost per: una
estructura metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR
laminat en calent, formada per dos suports intermedis
amb perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i
biga mènsula per a suport de la biga de replà amb
perfils HEB; esglaonat i replà de xapa llagrimada
d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor; i per una
barana, de 1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en
fred, de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm, col·locada en
tot el seu perímetre i en el buit de l'escala; amb
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un espessor mínim de
pel·lícula seca de 30 microns per ma; elaborat en
taller.

Rend.: 1,000 1.800,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 145C1172 m2 Llosa armada de 15 cms de gruix HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat40 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 79,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

0,150      x 99,25078 = 14,88762

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

15,000      x 1,46524 = 21,97860

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

1,000      x 46,09191 = 46,09191

Subtotal: 82,95813 82,95813

COST DIRECTE 82,95813
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,73312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,22501

P-2 15131590 m2 Coberta plana enjardinada extensiva convencional,
formació de pendents amb formigó cel·lular,
impermeabilització i protecció antiarrels amb
membrana formada de dues làmines una LBM (SBS)-
30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa
separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant
amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa
filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10

Rend.: 1,000 56,35 €



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

cm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la
realització d'elements especials com ara els minvells,
els aiguafons, etc.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

0,100      x 114,21862 = 11,42186

ED5LAHA1 m2 Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta
densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquests criteris
inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

1,000      x 11,31518 = 11,31518

E7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

1,000      x 2,37218 = 2,37218

E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

1,000      x 1,97618 = 1,97618

E721KKBE m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 7.9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es

1,000      x 31,92420 = 31,92420
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dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Subtotal: 59,00960 59,00960

COST DIRECTE 59,00960
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -2,65543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35417

P-3 B08IEL002 ut Subm Instal. armari prefabricat monobloc amb
portalera metàl·lica per a urbanitzacions caixa Cahors
926400 per a
caixa de Cia i Quadre de comptadors situat a
l'exterior de la instal·lació junt a la caseta
d'instal·lacions inclou comptador
Nota: Preu a justificar

Rend.: 1,000 405,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 E13JA001 PA Proteccions per a l'arbrat a mantenir.
Nota: Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 225,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 E2111495 m3 Enderroc de dipòsits existents + solera, de 30 a 250
m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc
de fonaments i solera, sense transport hi gestió de
residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment
enderrocat.

Rend.: 1,000 23,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 22,88000 = 1,83040

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,15000 = 3,83000

Subtotal: 5,66040 5,66040

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,080 /R x 7,43000 = 0,59440

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,080 /R x 17,59000 = 1,40720

C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

0,080 /R x 122,32000 = 9,78560

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,080 /R x 82,93000 = 6,63440

Subtotal: 18,42160 18,42160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08491

COST DIRECTE 24,16691
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,08751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07940
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P-6 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 71,128 31,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 31,48000 = 0,11507

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 27,94000 = 0,10213

Subtotal: 0,21720 0,21720

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 51,05000 = 0,55264

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 52,16000 = 0,54999

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,53000 = 0,01290

Subtotal: 1,11553 1,11553

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 84,30000 = 26,97600

B2RA9SB0 t 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)

0,100      x 50,58000 = 5,05800

Subtotal: 32,03400 32,03400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00326

COST DIRECTE 33,36999
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,50165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,86834

P-7 E21R1265 u Poda mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Rend.: 1,142 138,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,880 /R x 31,48000 = 24,25779

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 27,94000 = 10,76497

Subtotal: 35,02276 35,02276

Maquinària

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 52,16000 = 34,25569

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,440 /R x 15,53000 = 5,98354
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CRE23000 h Motoserra 0,880 /R x 3,53000 = 2,72014

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 51,05000 = 34,42075

Subtotal: 77,38012 77,38012

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 84,30000 = 26,97600

B2RA9SB0 t 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)

0,100      x 50,58000 = 5,05800

Subtotal: 32,03400 32,03400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52534

COST DIRECTE 144,96222
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -6,52330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,43892

P-8 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Nota: Terres deixades a la pròpai obra (zona acopi
terres)
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,120 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 96,19000 = 4,29420

Subtotal: 4,29420 4,29420

COST DIRECTE 4,29420
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,19324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10096
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E222222A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
Nota: Inclou excavació per reforç fonament pilar llosa)

Rend.: 1,000 8,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 57,21000 = 8,58150

Subtotal: 8,58150 8,58150

COST DIRECTE 8,58150
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,38617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,19533

E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,12000 = 0,36240

Subtotal: 0,36240 0,36240

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 82,93000 = 1,07809

Subtotal: 1,07809 1,07809

Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

2,090      x 8,67000 = 18,12030

Subtotal: 18,12030 18,12030
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00544

COST DIRECTE 19,56623
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,88048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68575

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 94,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 22,88000 = 1,23552

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 18,12000 = 3,91392

Subtotal: 5,14944 5,14944

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 174,42000 = 15,69780

Subtotal: 15,69780 15,69780

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 76,74000 = 78,27480

Subtotal: 78,27480 78,27480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12874

COST DIRECTE 99,25078
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,46628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,78449

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,16000 = 0,20160

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,88000 = 0,27456

Subtotal: 0,47616 0,47616

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,37000 = 0,01644

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 0,96550 = 0,96550

Subtotal: 0,98194 0,98194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00714

COST DIRECTE 1,46524
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,06594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39931

P-9 E4D23B23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,215 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,653 /R x 20,16000 = 10,83496

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,592 /R x 22,88000 = 11,14812

Subtotal: 21,98308 21,98308

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 10,53000 = 0,10635

B0D81450 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 1,575      x 3,30000 = 5,19750

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 3,09000 = 0,30900

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 6,79036 6,79036
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54958

COST DIRECTE 29,32302
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,31954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00348

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 28,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 20,16000 = 12,09600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,88000 = 13,72800

Subtotal: 25,82400 25,82400

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,43000 = 1,57300

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 10,53000 = 0,15900

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 272,60000 = 0,51794

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 3,09000 = 0,12360

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

Subtotal: 2,91371 2,91371

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64560

COST DIRECTE 29,38331
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,32225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06106

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície

Rend.: 1,000 44,02 €



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 20,16000 = 14,11200

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 22,88000 = 18,30400

Subtotal: 32,41600 32,41600

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 272,60000 = 0,51794

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 10,53000 = 0,15900

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,43000 = 1,57300

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,60000 = 9,89000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 3,09000 = 0,18540

Subtotal: 12,86551 12,86551

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81040

COST DIRECTE 46,09191
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -2,07414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,01777

P-10 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,12000 = 2,26500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 22,88000 = 2,86000

Subtotal: 5,12500 5,12500

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

0,101      x 79,56755 = 8,03632
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Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Subtotal: 8,03632 8,03632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07688

COST DIRECTE 13,23820
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,59572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,64248

E5Z15N10 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix
mitjà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,046 /R x 18,12000 = 0,83352

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,046 /R x 22,88000 = 1,05248

Subtotal: 1,88600 1,88600

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0505      x 55,02080 = 2,77855

Subtotal: 2,77855 2,77855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02829

COST DIRECTE 4,69284
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,21118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48166

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 9,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,12000 = 3,98640

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 22,88000 = 3,43200

Subtotal: 7,41840 7,41840

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat

0,0315      x 81,29350 = 2,56075
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a l'obra.

Subtotal: 2,56075 2,56075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11128

COST DIRECTE 10,09043
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,45407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63636

P-11 E5ZFB6C4 ut Gàrgoles de sobreeixidors amb alumini lacat color
RAL 8022 O 6015

Rend.: 1,000 41,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 22,88000 = 2,74560

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 22,88000 = 5,49120

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,12000 = 2,17440

Subtotal: 10,41120 10,41120

Materials

B5ZFB5E6 m Peça per a acroteri baix en pendent amb abocador a
la canal i muntants cada 80 cm, de planxa de zinc de
0.82 mm de gruix de 25 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 6 plecs

1,200      x 12,67000 = 15,20400

B5ZFB5F6 m Peça per a acroteri baix en pendent amb abocador a
la canal i muntants cada 80 cm, de planxa de zinc de
0.82 mm de gruix de 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 6 plecs

1,200      x 13,32000 = 15,98400

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

6,000      x 0,24000 = 1,44000

Subtotal: 32,62800 32,62800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26028

COST DIRECTE 43,29948
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,94848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,35100

P-12 E614F11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix,
supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de
quedar revestides amb terra segons topografia
definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,12000 = 2,35560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,290 /R x 22,88000 = 6,63520

Subtotal: 8,99080 8,99080
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Materials

B0F8K340 u Supermaó de 450x230x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,364      x 0,27000 = 2,25828

D0701821 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0032      x 94,28130 = 0,30170

Subtotal: 2,55998 2,55998

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22477

COST DIRECTE 11,77555
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,52990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24565

P-13 E618GL3T m2 Formació de recinte per a l'encaix dels trampillons
d'accés als dipòsits amb bloc de formigó llis de color
gris per anar vist, amb coronament de peça de bloc
massís igualment de formigó de 45 cms d'alçada
incloent base d'anivellament

Rend.: 1,000 80,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,12000 = 3,98640

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 22,88000 = 10,06720

Subtotal: 14,05360 14,05360

Materials

B0E254F7 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137      x 1,84000 = 22,33208

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0111      x 320,57815 = 3,55842

Subtotal: 25,89050 25,89050

Partides d'obra

E8J5A42E m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

2,220      x 19,70008 = 43,73418

Subtotal: 43,73418 43,73418

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35134

COST DIRECTE 84,02962
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,78133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,24829



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P-14 E71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en
calent, prèvia imprimació.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de
quedar revestides amb terra segons topografia
definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,88000 = 6,86400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,16000 = 3,02400

Subtotal: 9,88800 9,88800

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,85000 = 0,25500

B71190C0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2

1,100      x 5,83000 = 6,41300

Subtotal: 6,66800 6,66800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14832

COST DIRECTE 16,70432
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,75169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95263

E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard sobre làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 20,16000 = 5,04000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 22,88000 = 11,44000

Subtotal: 16,48000 16,48000
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Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,34000 = 0,40200

B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard

1,100      x 5,04000 = 5,54400

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

1,100      x 7,41000 = 8,15100

Subtotal: 14,09700 14,09700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24720

COST DIRECTE 30,82420
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,38709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43711

E721KKBE m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 7.9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 30,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 20,16000 = 5,04000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 22,88000 = 11,44000

Subtotal: 16,48000 16,48000

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,34000 = 0,40200

B712A0XC m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament
antiarrels

1,100      x 9,08000 = 9,98800

B711Q070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2

1,100      x 4,37000 = 4,80700

Subtotal: 15,19700 15,19700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24720

COST DIRECTE 31,92420
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,43659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,48761

E7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,16000 = 0,40320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,88000 = 0,91520

Subtotal: 1,31840 1,31840

Materials

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,58000 = 0,63800

Subtotal: 0,63800 0,63800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01978

COST DIRECTE 1,97618
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,08893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88725

E7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,16000 = 0,40320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,88000 = 0,91520

Subtotal: 1,31840 1,31840

Materials

B7B151E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

1,100      x 0,94000 = 1,03400

Subtotal: 1,03400 1,03400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01978

COST DIRECTE 2,37218
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,10675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26543

E7J1S005 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in
situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm,
col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,153 /R x 22,88000 = 3,50064

A0133000 h Ajudant encofrador 0,077 /R x 20,16000 = 1,55232

Subtotal: 5,05296 5,05296

Materials

B7J1S005 m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de
treball intern

1,050      x 3,94000 = 4,13700

Subtotal: 4,13700 4,13700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07579

COST DIRECTE 9,26575
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,41696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84880

P-15 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,88000 = 2,28800

Subtotal: 2,28800 2,28800

Materials

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm

1,050      x 0,52000 = 0,54600

Subtotal: 0,54600 0,54600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03432

COST DIRECTE 2,86832
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,12907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73925

P-16 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu model
SIKASWELL

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,88000 = 2,28800

Subtotal: 2,28800 2,28800
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Materials

B7J205B0 m Junt expans.+aigua sikaswell 1,050      x 8,70000 = 9,13500

Subtotal: 9,13500 9,13500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03432

COST DIRECTE 11,45732
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,51558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,94174

E833113E m2 Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter
de ciment gris, sortida de motlle, de 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,12000 = 10,87200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 22,88000 = 27,45600

Subtotal: 38,32800 38,32800

Materials

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,405      x 0,97000 = 0,39285

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 10,000      x 0,26000 = 2,60000

B0GA1130 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris,
sortida de motlle, de 1250 cm2

1,020      x 57,54000 = 58,69080

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0231      x 81,29350 = 1,87788

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0011      x 101,64300 = 0,11181

Subtotal: 63,67334 63,67334

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,14984

COST DIRECTE 103,15118
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,64180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,50938

P-17 E833513E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter
de ciment gris, sortida de motlle, de 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 101,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,12000 = 11,77800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,300 /R x 22,88000 = 29,74400

Subtotal: 41,52200 41,52200

Materials

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 10,000      x 0,26000 = 2,60000

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,405      x 0,97000 = 0,39285

B0GA1130 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris,
sortida de motlle, de 1250 cm2

1,020      x 57,54000 = 58,69080

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0231      x 81,29350 = 1,87788

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0011      x 101,64300 = 0,11181

Subtotal: 63,67334 63,67334

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,24566

COST DIRECTE 106,44100
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,78985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,65116

E894J140 m2 Pintat amb pintura epòxid tipus Sikaguard 62 o similar
per impermeabilització de les parets interiors dels
dipòsits

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,179 /R x 22,88000 = 4,09552

A013D000 h Ajudant pintor 0,179 /R x 20,16000 = 3,60864

Subtotal: 7,70416 7,70416

Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,750      x 17,50000 = 13,12500

Subtotal: 13,12500 13,12500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11556

COST DIRECTE 20,94472
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,94251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00221

P-18 E898DFM0 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica
color color RAL 8022 o 6015, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i
la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior de formigó. El
preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que

Rend.: 1,000 9,46 €
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puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 22,88000 = 3,43200

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,16000 = 0,30240

Subtotal: 3,73440 3,73440

Materials

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 4,57000 = 0,65260

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,130      x 22,52000 = 2,92760

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,200      x 12,70000 = 2,54000

Subtotal: 6,12020 6,12020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05602

COST DIRECTE 9,91062
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,44598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46464

P-19 E8J31A7K m Coronament de paret de 7,5 cm de gruix, com a
màxim, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, sortida de motlle, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 36,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 22,88000 = 4,57600

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,12000 = 1,81200

Subtotal: 6,38800 6,38800

Materials

B0GAB1A7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, per a coronament de parets de 7.5
cm de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 31,02000 = 31,64040

D070A4D1 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0011      x 174,58808 = 0,19205

Subtotal: 31,83245 31,83245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09582

COST DIRECTE 38,31627
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,72423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,59204
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E8J34D7K m Peça de pedra artificial remat-sòcol inferior a les
parets del dipòsit
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 17,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,12000 = 4,53000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,88000 = 5,72000

Subtotal: 10,25000 10,25000

Materials

B0GAB4D7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, per a coronament de parets de 18 a 27.5
cm de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 7,50000 = 7,65000

D070A4D1 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0032      x 174,58808 = 0,55868

Subtotal: 8,20868 8,20868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15375

COST DIRECTE 18,61243
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,83756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77487

E8J5A42E m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0047 /R x 19,15000 = 0,09001

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,209 /R x 22,88000 = 4,78192

A0140000 h Manobre 0,1045 /R x 18,12000 = 1,89354

Subtotal: 6,76547 6,76547

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0033 /R x 1,91000 = 0,00630

Subtotal: 0,00630 0,00630

Materials

B8J5A402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
21 a 30 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

1,100      x 11,34000 = 12,47400

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0101      x 34,77000 = 0,35118

B0111000 m3 Aigua 0,0009      x 1,83000 = 0,00165

Subtotal: 12,82683 12,82683
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10148

COST DIRECTE 19,70008
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,88650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,81358

P-20 E8JAU010 m Remat perimetral d'alumini lacat color RAL 8022 O
6015

Rend.: 1,000 18,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,65000 = 5,91250

A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 20,16000 = 2,52000

Subtotal: 8,43250 8,43250

Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 5,000      x 0,11000 = 0,55000

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8
plecs

1,020      x 9,84000 = 10,03680

Subtotal: 10,58680 10,58680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12649

COST DIRECTE 19,14579
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,86156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,28423

P-21 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 18,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,12000 = 1,08720

Subtotal: 1,08720 1,08720

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 66,48000 = 2,32680

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,23000 = 1,20575

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,75000 = 3,03000

Subtotal: 6,56255 6,56255

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,84000 = 11,31600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150

Subtotal: 11,40750 11,40750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01631

COST DIRECTE 19,07356
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,85831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,21525

P-22 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 8,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,15000 = 1,91500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,12000 = 0,90600

Subtotal: 2,82100 2,82100

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 8,87000 = 0,44350

Subtotal: 0,44350 0,44350

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 21,18000 = 5,67200

Subtotal: 5,67200 5,67200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04232

COST DIRECTE 8,97882
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,40405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57477

E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 28,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,12000 = 0,72480

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,16000 = 3,02400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,88000 = 6,86400

Subtotal: 10,61280 10,61280

Materials

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,040      x 15,35000 = 15,96400

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 18,65000 = 0,64716



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,300      x 1,03000 = 0,30900

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,021      x 81,29350 = 1,70716

Subtotal: 18,62732 18,62732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15919

COST DIRECTE 29,39931
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,32297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,07634

P-23 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morters epoxídics al
peu dels murs interiors dels dipòsits per a segellar la
junta entre murs, pilar i llosa

Rend.: 0,653 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,12000 = 3,46861

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,88000 = 8,75957

Subtotal: 12,22818 12,22818

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0021      x 81,29350 = 0,17072

Subtotal: 0,17072 0,17072

Partides d'obra

G786U010 m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a
impermeabilitzacions, de 0,2 cm de gruix, en
superfícies en contacte amb aigua potable sense
pressió, format per una mescla preparada de ciments
especials i resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la
superfície

0,150      x 14,88558 = 2,23284

Subtotal: 2,23284 2,23284

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18342

COST DIRECTE 14,81516
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,66668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14848

P-24 E9V2B0QK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una
peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, i
amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 65,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 22,88000 = 14,87200

A0140000 h Manobre 0,325 /R x 18,12000 = 5,88900

Subtotal: 20,76100 20,76100

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 1,03000 = 0,81885

B9V2B0Q0 m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de
microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa

1,020      x 43,09000 = 43,95180

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,9988      x 0,16000 = 0,31981

D070A4D1 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0158      x 174,58808 = 2,75849

Subtotal: 47,84895 47,84895

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31142

COST DIRECTE 68,92137
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,10146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,81990

P-25 EB1228BM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 77,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,24000 = 4,04800

Subtotal: 13,35200 13,35200

Materials

BB1228B0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 65,00000 = 65,00000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,11000 = 2,22000

Subtotal: 67,22000 67,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33380

COST DIRECTE 80,90580
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,64076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,26504

P-26 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12
cm amb canal en forma de V a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HNE-15/P/10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 33,88 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0019 /R x 19,15000 = 0,03639

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,12000 = 7,24800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,88000 = 9,15200

Subtotal: 16,43639 16,43639

Maquinària

C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,200 /R x 39,31000 = 7,86200

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0013 /R x 1,60000 = 0,00208

Subtotal: 7,86408 7,86408

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0004      x 1,83000 = 0,00073

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,0315      x 67,64000 = 2,13066

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0038      x 37,99000 = 0,14436

BDG15A93 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12
cm amb canal en V a la cara superior

1,000      x 8,65000 = 8,65000

Subtotal: 10,92575 10,92575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24655

COST DIRECTE 35,47277
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,59627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87649

ED5LAHA1 m2 Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta
densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquests criteris
inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 10,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,16000 = 0,40320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,88000 = 0,91520

Subtotal: 1,31840 1,31840

Materials

BD5LAHA0 m2 Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta
densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior

1,100      x 9,07000 = 9,97700

Subtotal: 9,97700 9,97700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01978

COST DIRECTE 11,31518
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,50918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80599

P-27 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: 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 corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

Rend.: 1,000 26,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,16000 = 4,03200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,88000 = 2,28800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,12000 = 1,81200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,88000 = 4,57600

Subtotal: 12,70800 12,70800

Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,28000 = 0,28000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,75000 = 6,18750

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 4,72000 = 5,66400

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1712      x 18,75000 = 3,21000

Subtotal: 15,34150 15,34150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19062

COST DIRECTE 28,24012
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,27081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,96931

EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,14000 = 4,02800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

Subtotal: 8,75800 8,75800

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,63000 = 4,63000

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de

1,000      x 10,32000 = 10,32000
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diàmetre, de 300 µm

Subtotal: 14,95000 14,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13137

COST DIRECTE 23,83937
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,07277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,76660

P-28 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Nota: inlcou el cable de coure de 35mm entre
piquetes a tot el perimetre de la llosa
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 0,666 31,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,65000 = 8,27395

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,14000 = 7,04598

Subtotal: 15,31993 15,31993

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,63000 = 4,63000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 12,84000 = 12,84000

Subtotal: 17,47000 17,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22980

COST DIRECTE 33,01973
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,48589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,53384

P-29 EINSTIL001 ut Instal·lació sistema de detecció de presència o
temporitzat

Rend.: 1,000 525,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 EINSTIL002 ut Punt de llum LED 3000º exterior segons detalls
E> 20 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada 100 lux),
assegurant una il·luminació
promig de E = 5 lux

Rend.: 1,000 167,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 EINSTIL003 ut Enllumenat d'emergència a l'interior de la caseta
d'instal·lacions E> 100 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada
100 lux), assegurant una il·luminació promig de E = 5
lux

Rend.: 1,000 238,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 EKK15131 u Subministre i col·locacio de malles d'acer inox
clavades 8mm amb forat màxim de 10 mm2 als forats
de ventilacio

Rend.: 0,321 22,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,16000 = 9,42056
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,65000 = 11,05140

Subtotal: 20,47196 20,47196

Materials

BKK15130 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 15x30
cm

1,000      x 2,81000 = 2,81000

Subtotal: 2,81000 2,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30708

COST DIRECTE 23,58904
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,06151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52753

P-33 EQN2U001 ut Formació d’escala interior dipòsit amb pates de
polipropilè i anima d’acer.

Rend.: 0,472 405,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,12000 = 153,55932

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 22,88000 = 193,89831

Subtotal: 347,45763 347,45763

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

10,000      x 6,10000 = 61,00000

D0701821 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.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,045      x 94,28130 = 4,24266

Subtotal: 65,24266 65,24266

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 12,16102

COST DIRECTE 424,86131
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -19,11876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,74255

ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 109,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 31,48000 = 28,33200

A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 27,94000 = 25,14600

Subtotal: 53,47800 53,47800

Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

1,111      x 53,95000 = 59,93845



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 59,93845 59,93845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80217

COST DIRECTE 114,21862
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -5,13984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,07878

P-34 EVA0001 PA Reposició dels serveis afectat
Nota: Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 1.203,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 EVA0002 ut Contenidors per a residus de 400lts amb rodes Rend.: 1,000 238,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEVA0002 ut Contenidor per la fracció resta de 1100lts 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -11,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,75000

EVA0003 ut Control arqueològic per el rebaix del subsòl Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-36 EVA0004 PA Imprevistos a justificar
Nota: Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 1.203,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 EVA0005 PA Adequació i/o reposició de tererny paral·lel a
l'escullera de bloc de pedra i part posterior zona
contenidors
Nota: Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 1.351,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 F21H1441 u Desmuntatge i retirada d'armari instal·lacions
existents obsoletes, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 53,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 19,15000 = 13,40500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,12000 = 6,34200

Subtotal: 24,47700 24,47700

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,700 /R x 16,71000 = 11,69700

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 48,37000 = 19,34800

Subtotal: 31,04500 31,04500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36716

COST DIRECTE 55,88916
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -2,51501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,37414

P-39 F2R6423A 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 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

Rend.: 1,000 13,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,93000 = 0,82930

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,356 /R x 36,56000 = 13,01536

Subtotal: 13,84466 13,84466

COST DIRECTE 13,84466
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,62301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22165

P-40 F6A18K8B u Portal de dos batents per a una amplada de 2,00 mts
de 2,00 mts d'alçada del mateix material de la tanca
amb reixa de malla 358 amb filferro galvanitzat en
calent i revestit de vinil de 3mm/ 4 mm de color verd
estàndard (RAL 6005)..
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 527,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,65000 = 47,30000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 22,88000 = 14,87200

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,16000 = 40,32000

Subtotal: 102,49200 102,49200

Materials

B6A18K8B u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas
i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat

1,000      x 429,91000 = 429,91000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,2016      x 88,27580 = 17,79640
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Subtotal: 447,70640 447,70640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,56230

COST DIRECTE 552,76070
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -24,87423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,88647

P-41 F6A19T60 m Tanca de seguretat no escalable de 2,00 mts
d'alçada,formada pels suports metàl de 80 x 60 x 2
mm i de 80 x 80 x 2,5 mm a les cantonades, i panells
de 2515 x 2007 mm amb reixa de malla 358 amb
filferro galvanitzat en calent i revestit de vinil de 3mm/
4 mm de color verd estàndard (RAL 6005).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 51,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,16000 = 5,04000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,65000 = 5,91250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 22,88000 = 2,05920

Subtotal: 13,01170 13,01170

Materials

B6A19T60 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per
tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200
mm i 6 mm de gruix , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i
2 mm de gruix , situats cada 2.8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat

1,000      x 39,81000 = 39,81000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0145      x 88,27580 = 1,28000

Subtotal: 41,09000 41,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19518

COST DIRECTE 54,29688
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -2,44336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,85352

P-42 F6A72H1G m Tanca per a espais públics de taulons de fusta
tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants (a cada final i
cantonada) de fusta tractada, ancorada al suport amb
pletina metàl·lica

Rend.: 1,000 100,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,65000 = 3,54750

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,16000 = 6,04800

Subtotal: 9,59550 9,59550
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Materials

B6A72V1G m Tanca per a espais públics de taulons de fusta
tractada de disposició vertical, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 95,26000 = 95,26000

Subtotal: 95,26000 95,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14393

COST DIRECTE 104,99943
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,72497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,27446

F6A72V1K m Tanca per a espais públics de taulons de fusta
tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica

Rend.: 1,000 46,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,16000 = 8,06400

Subtotal: 12,79400 12,79400

Materials

B6A72H1K m Tanca per a espais públics de taulons de fusta
tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 35,44000 = 35,44000

Subtotal: 35,44000 35,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19191

COST DIRECTE 48,42591
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -2,17917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,24674

P-43 F9365F11 m3 Paviment de formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 78,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,88000 = 3,43200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,12000 = 8,15400

Subtotal: 11,58600 11,58600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,96000 = 0,74400

Subtotal: 0,74400 0,74400

Materials

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

1,050      x 66,44000 = 69,76200
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 69,76200 69,76200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17379

COST DIRECTE 82,26579
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,70196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,56383

P-44 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 79,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,12000 = 8,15400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,88000 = 3,43200

Subtotal: 11,58600 11,58600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,96000 = 0,74400

Subtotal: 0,74400 0,74400

Materials

B064300C 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

1,050      x 66,93000 = 70,27650

Subtotal: 70,27650 70,27650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17379

COST DIRECTE 82,78029
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,72511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,05518

P-45 F965A8E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 21,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 22,88000 = 5,26240

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 18,12000 = 8,51640

Subtotal: 13,77880 13,77880

Materials

B965A8E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a

1,050      x 3,79000 = 3,97950
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l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 34,77000 = 0,07302

B06NN14C 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

0,0682      x 64,21000 = 4,37912

Subtotal: 8,43164 8,43164

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 22,41712
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,00877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,40835

P-46 F985150H m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.
Criteri d'amidament: RAMPA PER A GUAL DE
PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE
FORMIGÓ:m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.La llargada de les rampes
per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels
capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es
mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre
exterior del mateix.

Rend.: 1,000 34,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,603 /R x 18,12000 = 10,92636

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 22,88000 = 6,17760

Subtotal: 17,10396 17,10396

Materials

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050      x 9,53000 = 10,00650

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 37,99000 = 0,07978

B06NN14C 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

0,1375      x 64,21000 = 8,82888

Subtotal: 18,91516 18,91516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25656

COST DIRECTE 36,27568
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,63241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,64327

P-47 F9A1351H m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada
d'aportació i un 4 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del
material al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.No s'inclouen en aquest
criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat

Rend.: 5,363 16,54 €
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d'obra el reg de cura.No és d'abonament en aquesta
unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi
per a donar obertura al trànsit.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,12000 = 0,42234

Subtotal: 0,42234 0,42234

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 66,48000 = 0,43386

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,030 /R x 48,23000 = 0,26979

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,75000 = 0,56498

Subtotal: 1,26863 1,26863

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,072      x 116,11000 = 8,35992

B03D5000 m3 Terra adequada 1,150      x 6,22000 = 7,15300

B0111000 m3 Aigua 0,060      x 1,83000 = 0,10980

Subtotal: 15,62272 15,62272

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00634

COST DIRECTE 17,32003
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,77940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54062

F9G12445 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat remolinat mecànic.
Criteri 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.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Rend.: 1,000 95,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,12000 = 3,62400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 22,88000 = 2,67696
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Subtotal: 6,30096 6,30096

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,38000 = 0,26900

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 87,71000 = 2,89443

Subtotal: 3,16343 3,16343

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 85,99000 = 90,28950

Subtotal: 90,28950 90,28950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09451

COST DIRECTE 99,84840
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,49318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,35523

FDR010 m² Reixa metàl·lica composada per bastidor de llistó
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de
12x12 mm, barrots horitzontals de llistó quadrat de
perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i
barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís
d'acer laminat en calent de 12x12 mm. Inclús patilles
d'ancoratge per a rebut en obra de fàbrica amb morter
de ciment, industrial, M-5. Elaboració en taller i
ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a
tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les
dimensions del buit, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 87,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,348 /R x 20,46000 = 7,12008

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,580 /R x 24,50000 = 14,21000

Subtotal: 21,33008 21,33008

Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

MT26AAC01 m Llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm, muntat en taller amb tractament
anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb
un gruix mig de recobriment de 20 micres.

18,330      x 3,73000 = 68,37090

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,015      x 33,86000 = 0,50790

Subtotal: 68,88780 68,88780

Altres
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%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 90,21800 = 1,80436

Subtotal: 1,80436 1,80436

COST DIRECTE 92,02224
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,14100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,88124

P-48 FDR030 m2 Reixa electrosoldada metàl·lica formada per platina
d'acer galvanitzat de 30x2 mm en quadrícula de
30x30 mm, amb bastidor electrosoldat, muntatge
mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i
cargols d'acer.

Rend.: 1,000 66,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 0,290 /R x 21,83000 = 6,33070

MO018 h Oficial 1ª serraller. 0,406 /R x 24,89000 = 10,10534

Subtotal: 16,43604 16,43604

Materials

MT26AAA03 U Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer
galvanitzat, de cap aixamfranat.

4,000      x 0,29000 = 1,16000

MT26BTR01 m² Reixa electrosoldada amb platina d'acer galvanitzat
de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb
bastidor electrosoldat.

1,000      x 51,70000 = 51,70000

Subtotal: 52,86000 52,86000

COST DIRECTE 69,29604
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,11832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,17772

P-49 FDKZA880 u Trampilló d’inox de 100 x 80 cms. amb marc i barra
per tancament candau.

Rend.: 1,000 406,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 22,88000 = 10,29600

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,12000 = 8,15400

Subtotal: 18,45000 18,45000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 37,99000 = 0,07978

BDKZA880 u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir
d'acer inoxidable, de 1000x800 mm

1,000      x 407,07000 = 407,07000

Subtotal: 407,14978 407,14978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27675

COST DIRECTE 425,87653
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -19,16444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,71209
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FR261105 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0.2 m,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12
%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 31,48000 = 1,57400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 27,94000 = 2,79400

Subtotal: 4,36800 4,36800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06552

COST DIRECTE 4,43352
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,19951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23401

P-50 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 29,49000 = 2,35920

Subtotal: 2,35920 2,35920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03539

COST DIRECTE 2,39459
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,10776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28683

P-51 FR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 38,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 27,94000 = 7,26440

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 29,49000 = 2,35920

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 31,48000 = 1,25920

Subtotal: 10,88280 10,88280

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 36,56000 = 3,65600

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,030 /R x 48,23000 = 1,44690

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 57,21000 = 10,36073

Subtotal: 15,46363 15,46363
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Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0432      x 62,81000 = 2,71339

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

0,1512      x 69,74000 = 10,54469

B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,83000 = 0,05307

Subtotal: 13,31115 13,31115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16324

COST DIRECTE 39,82082
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,79194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,02889

P-52 FR734H22 m2 Implantació de gespa per rizosembra
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,040 /R x 27,94000 = 1,11760

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 31,48000 = 0,12592

Subtotal: 1,24352 1,24352

Maquinària

CR71R000 h Tractor amb rizosembradora 0,012 /R x 100,99000 = 1,21188

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 24,49000 = 0,04898

Subtotal: 1,26086 1,26086

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,83000 = 0,01830

BR4U4H20 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra 0,1515      x 5,41000 = 0,81962

Subtotal: 0,83792 0,83792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01865

COST DIRECTE 3,36095
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,15124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20971

P-53 G07IA0001 PA Pressupost PRODAISA (ull amb les possibles
partides d'obra civil)

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 G08IEL001 ut Escomesa per a 15,1 kW de potència per a una tensió
de 230/ 400 v trifàsic, Per tal de poder subministrar
els 15’01 kW a 400V cal traspassar la xarxa que
alimenta la zona dels dipòsits d’aigua d’Argelaguer a
230 V a la xarxa a 400 V del centre de transformació
CT 071 Yesos Pirineo i fer una nova extensió de
xarxa. La xarxa que actualment dona servei a la
caseta prefabricada de carreteres, és la xarxa que
hem d’interconnectar. Aquesta xarxa és una doble
línia de 240 AL. Si mirem el plànol adjunt, veiem que
muntem 4 noves caixes de distribució. La primera
caixa de distribució, la 1, intercepta la línia provinent
del CT 071 Yesos Pirineo i ens serveix per sortir amb
un nou tram de xarxa de RV240 Al fins a la segona

Rend.: 1,000 0,00 €
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caixa on s’intercepta i s’interconnecta la xarxa
existent provinent del CT 311 CT Orriols. Aquest
primer tram de xarxa és de uns 10 m. També hi ha
l’alimentació al centre prefabricat amb 3 m més de
doble línia de 240 AL. A partir de la caixa núm. 2
aprofitem un tram de línia soterrada existent fins a la
TM on hi ha la conversió aeri-soterrat, allà
instal·larem una nova caixa, la número 3, per tal de
tenir un punt de sortida de la nova xarxa soterrada
fins als dipòsits. De la nova caixa núm. 3 sortim amb
un nou tram de 60 m de línia soterrada de 4x240AL
fins a trobar la nova caixa de distribució, la núm. 4.
Aquest tram de xarxa discorrerà per un camí d’ús
peatonal públic. A la caixa de distribució número 4 es
dona el punt de connexió per al subministrament del
bombeig, també sortirà l’escomesa del
subministrament del camp del costat.
Nota: Preu a justificar

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 G08IEL003 PA Instal·lació xarxa interior
Nota: Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 1.671,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 G08TE0001 PA Subministrament i instal.lació d'equip de telecontrol
on s'inclouen els següents elements:
- RITU 200x100x50

Rend.: 1,000 1.189,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 0,491 14,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,12000 = 1,47617

Subtotal: 1,47617 1,47617

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1147 /R x 57,21000 = 13,36454

Subtotal: 13,36454 13,36454
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02214

COST DIRECTE 14,86285
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,66883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19402

P-58 G2225232 u Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 29,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,411 /R x 18,12000 = 7,44732

Subtotal: 7,44732 7,44732

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,410 /R x 57,21000 = 23,45610

Subtotal: 23,45610 23,45610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11171

COST DIRECTE 31,01513
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,39568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61945

G2225311 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,

Rend.: 1,000 9,85 €
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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.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,12000 = 0,90600

Subtotal: 0,90600 0,90600

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1642 /R x 57,21000 = 9,39388

Subtotal: 9,39388 9,39388

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01359

COST DIRECTE 10,31347
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,46411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84936

P-59 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 18,12000 = 0,39864

Subtotal: 0,39864 0,39864

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 129,59000 = 1,41253

Subtotal: 1,41253 1,41253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00598

COST DIRECTE 1,81715
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,08177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73538

P-60 G2262111 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 0,999 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 73,50000 = 0,73574

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 75,75000 = 1,51652

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 100,59000 = 1,30898

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 46,84000 = 0,46887

Subtotal: 4,03011 4,03011
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150

Subtotal: 0,09150 0,09150

COST DIRECTE 4,12161
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,18547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93614

P-61 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 20,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,15000 = 9,57500

Subtotal: 9,57500 9,57500

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,27000 = 3,13500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 57,21000 = 8,29545

Subtotal: 11,43045 11,43045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14363

COST DIRECTE 21,14908
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,95171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,19737

P-62 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,015 /R x 57,21000 = 0,85815

Subtotal: 0,85815 0,85815

COST DIRECTE 0,85815
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,03862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81953

P-63 G3C515H4 m3 Formigó per a llosa/murs/pilars+capitell de fonaments
i estructura, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 0,603 83,57 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,12000 = 12,01990

Subtotal: 12,01990 12,01990

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,030 /R x 174,42000 = 8,67761

Subtotal: 8,67761 8,67761

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,025      x 65,00000 = 66,62500

Subtotal: 66,62500 66,62500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18030

COST DIRECTE 87,50281
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -3,93763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,56518

P-64 G3CB3100 kg Armadura per a llosa/murs/pilars+capitell de
fonaments i estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà
amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 5,945 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,16000 = 0,01696

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,88000 = 0,01924

Subtotal: 0,03620 0,03620

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,000      x 0,82000 = 0,82000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,37000 = 0,00699

Subtotal: 0,82699 0,82699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00054

COST DIRECTE 0,86373
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,03887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82487
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P-65 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cms de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,274 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,12000 = 2,13344

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 22,88000 = 1,34694

Subtotal: 3,48038 3,48038

Materials

B06NLA1C 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

0,055      x 66,88000 = 3,67840

Subtotal: 3,67840 3,67840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05221

COST DIRECTE 7,21099
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,32449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88649

P-66 G4D1MG23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de fibra de vidre per a pilars de secció circular de 60
cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 0,224 28,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,140 /R x 22,88000 = 14,30000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,140 /R x 20,16000 = 12,60000

Subtotal: 26,90000 26,90000

Materials

B0DFL729 m2 Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de
pilars, diàmetre 60 cm, per a 100 usos i fins a 3 m
d'alçària

1,200      x 1,46000 = 1,75200

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 10,53000 = 0,11583
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Subtotal: 1,86783 1,86783

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67250

COST DIRECTE 29,44033
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,32481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,11552

P-67 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats
que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Rend.: 1,000 27,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 22,88000 = 12,35520

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 20,16000 = 10,88640

Subtotal: 23,24160 23,24160

Materials

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,88000 = 3,16800

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 10,53000 = 0,15900

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 3,09000 = 0,12360

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 272,60000 = 0,51794

Subtotal: 4,50871 4,50871

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58104

COST DIRECTE 28,33135
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,27491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,05644

P-68 G4DG1E00 ut Formació de capitell per recolzament de coberta Rend.: 1,000 1.120,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 20,000 /R x 20,16000 = 403,20000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,000 /R x 22,88000 = 457,60000
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Subtotal: 860,80000 860,80000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 1,000      x 3,09000 = 3,09000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,000      x 272,60000 = 272,60000

B0A31000 kg Clau acer 10,000      x 1,53000 = 15,30000

Subtotal: 290,99000 290,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 21,52000

COST DIRECTE 1.173,31000
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -52,79895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.120,51105

P-69 G4E2G54L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, rugós, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de
tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura,
pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 32,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,12000 = 4,34880

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 22,88000 = 10,98240

Subtotal: 15,33120 15,33120

Materials

B0E254F2 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

13,4375      x 1,25000 = 16,79688

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0116      x 140,11538 = 1,62534
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Subtotal: 18,42222 18,42222

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,45994

COST DIRECTE 34,21336
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,53960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67375

G74351ML m2 Membrana de gruix 1.2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, sense armadura,
col·locada sense adherir al suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 20,16000 = 1,91520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,143 /R x 22,88000 = 3,27184

Subtotal: 5,18704 5,18704

Maquinària

C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent

0,095 /R x 4,75000 = 0,45125

Subtotal: 0,45125 0,45125

Materials

B7411C00 m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie
de gruix 1.2 mm i sense armadura

1,100      x 8,34000 = 9,17400

Subtotal: 9,17400 9,17400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07781

COST DIRECTE 14,89010
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,67005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22004

G761500A m2 Membrana de densitat superficial 1.4 kg/m2 i gruix 1.2
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada adherida.
(junta Servi-strip en unió solera paret i posterior
segellat de la mateixa)

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment

Rend.: 1,000 19,95 €
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conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,225 /R x 22,88000 = 5,14800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,112 /R x 20,16000 = 2,25792

Subtotal: 7,40592 7,40592

Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,700      x 4,47000 = 3,12900

B7621900 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1.4 kg/m2 i gruix 1.2 mm

1,100      x 9,31000 = 10,24100

Subtotal: 13,37000 13,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11109

COST DIRECTE 20,88701
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,93992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94709

G786U010 m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a
impermeabilitzacions, de 0,2 cm de gruix, en
superfícies en contacte amb aigua potable sense
pressió, format per una mescla preparada de ciments
especials i resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la
superfície

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,12000 = 4,53000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,88000 = 5,72000

Subtotal: 10,25000 10,25000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,83000 = 0,00183

B755B311 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment +
resina

4,000      x 1,12000 = 4,48000

Subtotal: 4,48183 4,48183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15375

COST DIRECTE 14,88558
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,66985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21573

P-70 G7BC3760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen

Rend.: 1,000 2,19 €
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,16000 = 0,40320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,88000 = 0,91520

Subtotal: 1,31840 1,31840

Materials

B7B13760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 60 a 70 g/m2

1,100      x 0,87000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01978

COST DIRECTE 2,29518
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,10328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19189

G9GA5T77 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle
vibratori, remolinat mecànic.
Criteri 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.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Rend.: 1,000 11,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,183 /R x 22,88000 = 4,18704

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,12000 = 7,24800

Subtotal: 11,43504 11,43504

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,96000 = 0,65968

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,38000 = 0,26900

Subtotal: 0,92868 0,92868
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17153

COST DIRECTE 12,53525
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,56409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97116

P-71 G9GA5U77 m2 Acabat llosa amb estesa i vibratge amb regle
vibratori, remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: m2 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.

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 22,88000 = 0,91520

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 18,12000 = 1,63080

Subtotal: 2,54600 2,54600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,030 /R x 4,96000 = 0,14880

C2003000 h Remolinador mecànic 0,020 /R x 5,38000 = 0,10760

Subtotal: 0,25640 0,25640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03819

COST DIRECTE 2,84059
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,12783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71276

P-72 GD571310 m Foramció de cuneta terres pròpies desguàs
escorretia, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 18,12000 = 1,63080

A0150000 h Manobre especialista 0,045 /R x 19,15000 = 0,86175

A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 22,88000 = 2,05920

Subtotal: 4,55175 4,55175

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 72,48000 = 0,65232

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0304 /R x 57,21000 = 1,73918

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,011 /R x 66,48000 = 0,73128

Subtotal: 3,12278 3,12278

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,025      x 1,37000 = 0,03425

B0A31000 kg Clau acer 0,075      x 1,53000 = 0,11475

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,39000 = 0,29250

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 3,09000 = 0,07725

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,182      x 66,93000 = 12,18126
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 12,70001 12,70001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06828

COST DIRECTE 20,44282
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,91993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52289

P-73 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la
preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 22,88000 = 3,88960

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,12000 = 5,25480

Subtotal: 9,14440 9,14440

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 57,21000 = 3,89028

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,27000 = 0,62700

Subtotal: 4,51728 4,51728

Materials

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 4,69000 = 4,92450

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 19,85000 = 9,50815

Subtotal: 14,43265 14,43265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13717

COST DIRECTE 28,23150
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -1,27042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,96108

P-74 GM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 86,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,16000 = 4,03200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

Subtotal: 8,76200 8,76200

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 81,85000 = 81,85000

Subtotal: 82,20000 82,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13143

COST DIRECTE 91,09343
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,09920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,99423

GM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 130,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,65000 = 9,46000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,16000 = 8,06400

Subtotal: 17,52400 17,52400

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 36,59000 = 36,59000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 81,85000 = 81,85000

Subtotal: 118,79000 118,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26286

COST DIRECTE 136,57686
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -6,14596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,43090

P-75 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 27,94000 = 0,08941

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 31,48000 = 0,16370

Subtotal: 0,25311 0,25311

Maquinària

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 21,21000 = 0,06787

Subtotal: 0,06787 0,06787

Materials

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,033      x 16,49000 = 0,54417

Subtotal: 0,54417 0,54417
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00380

COST DIRECTE 0,86895
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -0,03910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82984

P-76 GRB31703 m2 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 7,802 105,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 27,94000 = 0,71623

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 31,48000 = 0,80697

Subtotal: 1,52320 1,52320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2415 /R x 57,21000 = 1,77086

Subtotal: 1,77086 1,77086

Materials

BRB31700 t Pedra granítica de 100 a 400 kg 0,900      x 119,02000 = 107,11800

Subtotal: 107,11800 107,11800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03808

COST DIRECTE 110,45014
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,97026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,47988

P-77 H142AC60 u Conjunt d'elements i mesures de seguretat i salut
necessàries per a la correcta execució de l'obra,
incloent la prèvia redacció i tramitació del Pla de
seguretat i salut, treballs de muntatge i desmuntatge
de bastides, plataformes, baranes i altres equips de
protecció col.lectiva, amb les reposicions que calguin,
subministrament dels equips de protecció individual
(EPI's), col.locació de les senyalitzacions i mitjans
auxiliars d'obra, així com qualsevol element o
dispositiu necessaris segons la normativa vigent i tots
aquells indicats pel Coordinador de seguretat i/o
Direcció facultativa de l'obra.

Rend.: 1,000 1.910,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 IOE010 u Escala metàl·lica situada en l'exterior de l'edifici,
composta de muntants d'escala i replà superiror,
d'altura màxima de planta 3 m, recta, amb una
amplada útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de
400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en
obra mitjançant unions soldades. ESTRUCTURA
metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR laminat en
calent, formada per dos suports intermedis amb
perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i biga
mènsula per a suport de la biga de replà amb perfils
HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de xapa llagrimada
d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor.Inclús plaques
d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura de
l'edifici, peces especials i despunts.

Rend.: 1,000 2.006,26 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 5,000 /R x 23,26000 = 116,30000

A013F000 h Ajudant manyà 5,000 /R x 20,24000 = 101,20000

Subtotal: 217,50000 217,50000

Materials

MT41ESC01 u Mòdul d'escalera metàl·lica d'emergència, recta i amb
dos trams rectes per planta de 3 m d'altura màxima,
amb una amplada útil de 1 m, per una sobrecàrrega
d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, compost per: una
estructura metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR
laminat en calent, formada per dos suports intermedis
amb perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i
biga mènsula per a suport de la biga de replà amb
perfils HEB; esglaonat i replà de xapa llagrimada
d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor; i per una
barana, de 1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en
fred, de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm, col·locada en
tot el seu perímetre i en el buit de l'escala; amb
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un espessor mínim de
pel·lícula seca de 30 microns per ma; elaborat en
taller.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

MQ07GTE0 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de
treball.

1,700      x 49,00000 = 83,30000

Subtotal: 83,30000 83,30000

COST DIRECTE 2.100,80000
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -94,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.006,26400

K1A27A07 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès
històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb
mitjans manuals per nivells naturals o artificials
segons mètode arqueològic, presa de dades per a
l'informe final, retirada de paviment i reblert amb
productes procedents de l'excavació, sense compactat

Rend.: 1,000 565,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 18,12000 = 217,44000

A010A100 h Ajudant 6,000 /R x 28,79000 = 172,74000

A010A000 h Oficial 6,000 /R x 32,15000 = 192,90000

Subtotal: 583,08000 583,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,74620

COST DIRECTE 591,82620
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -26,63218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,19402
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P-79 K1A27A09 m3 Cala de prospecció arqueològica per el rebaix del
subsòl de dimensions 1x1x1 m, excavada amb
mitjans mecànics per nivells naturals o artificials
segons mètode arqueològic, presa de dades per a
l'informe final i reblert amb productes procedents de
l'excavació, sense compactat

Rend.: 1,000 98,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,12000 = 14,49600

A010A000 h Oficial 0,800 /R x 32,15000 = 25,72000

A010A100 h Ajudant 0,800 /R x 28,79000 = 23,03200

Subtotal: 63,24800 63,24800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6763 /R x 57,21000 = 38,69112

Subtotal: 38,69112 38,69112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94872

COST DIRECTE 102,88784
DESPESES INDIRECTES -4,50 % -4,62995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,25789



PBE DIPÒSIT 1.000 m3 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/20 Pàg.: 70

PARTIDES ALÇADES

G4DIP0001 PA Subministra i col·locació de caseta prefabricada de
formigó de Tehorsa o similar. Una caseta pels filtres i
l’altra caseta estarà compartimentada on s'ubicarà en
una part la caldereria i valvuleria i en una altra l'equip
de cloració. De dimensions exteriors 4,9m x 2,45m i
alçada 2,16m. El gruix dels murs és de 0,11m. Inclou
dues portes galvanitzada RF-30 amb reixes de
ventilació a les façanes laterals segons plànols

Rend.: 1,000 3.880,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G4LV15H4 u Subministrament i muntatge d'Estructura de coberta
amb elements prefabricats nervats de formigó armat
en forma T i de sector circular incloent forats de
drenatge (sobreeixidors) segons detalls plànols

Rend.: 1,000 33.663,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

GDI14H55 PA Suministre, col·locació i segellat de caldereria d’inox
format per entrada, sortida, desguàs i sobreixidor amb
un diàmetre màxim de 150 mm.
Nota: Paritda alçada a justificar

Rend.: 1,000 3.301,89 €

______________________________________________________________________________________________________________
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MQ07GTE010 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura
màxima de treball.

49,00000 €
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Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G2225232 u Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 58)

29,62 4,000 118,48

2 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 62)

0,82 785,000 643,70

3 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 6)

31,87 6,000 191,22

4 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Nota: Terres deixades a la pròpai obra (zona acopi terres)
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 8)

4,10 1.021,020 4.186,18

5 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 57)

14,19 117,920 1.673,28

EUR
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6 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 61)

20,20 96,700 1.953,34

7 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 21)

18,22 134,200 2.445,12

8 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 22)

8,57 31,500 269,96

9 GRB31703 m2 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 76)

105,48 41,520 4.379,53

10 G2262111 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 60)

3,94 770,000 3.033,80

11 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 59)

1,74 518,000 901,32

TOTAL Capítol 01.01 19.795,93

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 02 DRENATGE SANEJAMENT

1 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la preparació de la
superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. (P - 73)

26,96 55,000 1.482,80

2 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: 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
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 27)

26,97 28,000 755,16

3 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm amb canal en
forma de V a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre
llit de formigó HNE-15/P/10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

33,88 13,000 440,44

4 GD571310 m Foramció de cuneta terres pròpies desguàs escorretia, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants (P - 72)

19,52 32,000 624,64

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 3.303,04
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Capítol 03 DIPÒSIT

1 G7BC3760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 70)

2,19 297,696 651,95

2 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cms de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 65)

6,89 283,520 1.953,45

3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície
total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 67)

27,06 17,904 484,48

4 G3CB3100 kg Armadura per a llosa/murs/pilars+capitell de fonaments i estructura
AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
64)

0,82 16.605,886 13.616,83

5 G3C515H4 m3 Formigó per a llosa/murs/pilars+capitell de fonaments i estructura,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 63)

83,57 191,894 16.036,58

6 G9GA5U77 m2 Acabat llosa amb estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat
mecànic.
Criteri d'amidament: m2 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.
(P - 71)

2,71 283,520 768,34

EUR
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7 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 15)

2,74 99,260 271,97

8 E7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu model SIKASWELL (P - 16) 10,94 99,260 1.085,90

9 E4D23B23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície
total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 9)

28,00 824,033 23.072,92

10 G4D1MG23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fibra de vidre
per a pilars de secció circular de 60 cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície
total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 66)

28,12 5,452 153,31

11 G4DG1E00 ut Formació de capitell per recolzament de coberta (P - 68) 1.120,51 1,000 1.120,51

12 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morters epoxídics al peu dels murs
interiors dels dipòsits per a segellar la junta entre murs, pilar i llosa (P -
23)

14,15 137,270 1.942,37

13 G4LV15H4 u Subministrament i muntatge d'Estructura de coberta amb elements
prefabricats nervats de formigó armat en forma T i de sector circular
incloent forats de drenatge (sobreeixidors) segons detalls plànols (P -
0)

33.663,02 1,000 33.663,02

14 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 10)

12,64 255,000 3.223,20

15 EKK15131 u Subministre i col·locacio de malles d'acer inox clavades 8mm amb
forat màxim de 10 mm2 als forats de ventilacio (P - 32)

22,53 16,000 360,48

16 EQN2U001 ut Formació d’escala interior dipòsit amb pates de polipropilè i anima
d’acer. (P - 33)

405,74 2,000 811,48

17 FDKZA880 u Trampilló d’inox de 100 x 80 cms. amb marc i barra per tancament
candau. (P - 49)

406,71 4,000 1.626,84

18 GDI14H55 PA Suministre, col·locació i segellat de caldereria d’inox format per
entrada, sortida, desguàs i sobreixidor amb un diàmetre màxim de 150
mm.

3.301,89 1,000 3.301,89

EUR
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Nota: Paritda alçada a justificar (P - 0)

TOTAL Capítol 01.03 104.145,52
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Capítol 04 CASETA PREFABRICADA D'INSTAL·LACIONS

1 G7BC3760 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 70)

2,19 15,400 33,73

2 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície
total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 67)

27,06 2,490 67,38

3 145C1172 m2 Llosa armada de 15 cms de gruix HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat40 mm, abocat des de camió
(P - 1)

79,23 2,310 183,02

4 G4DIP0001 PA Subministra i col·locació de caseta prefabricada de formigó de Tehorsa
o similar. Una caseta pels filtres i l’altra caseta estarà
compartimentada on s'ubicarà en una part la caldereria i valvuleria i en
una altra l'equip de cloració. De dimensions exteriors 4,9m x 2,45m i
alçada 2,16m. El gruix dels murs és de 0,11m. Inclou dues portes
galvanitzada RF-30 amb reixes de ventilació a les façanes laterals
segons plànols (P - 0)

3.880,00 1,000 3.880,00

TOTAL Capítol 01.04 4.164,13

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 05 COBERTA

1 15131590 m2 Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de
pendents amb formigó cel·lular, impermeabilització i protecció
antiarrels amb membrana formada de dues làmines una LBM (SBS)-
30- FV i l'altra LBM (SBS)- 50/ G- FP, capa separadora amb geotèxtil,
capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta
densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 10 cm
de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 2)

56,35 254,530 14.342,77

EUR
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2 E5ZFB6C4 ut Gàrgoles de sobreeixidors amb alumini lacat color RAL 8022 O 6015
(P - 11)

41,35 4,000 165,40

3 E8JAU010 m Remat perimetral d'alumini lacat color RAL 8022 O 6015 (P - 20) 18,28 58,750 1.073,95

4 E618GL3T m2 Formació de recinte per a l'encaix dels trampillons d'accés als dipòsits
amb bloc de formigó llis de color gris per anar vist, amb coronament de
peça de bloc massís igualment de formigó de 45 cms d'alçada incloent
base d'anivellament (P - 13)

80,25 5,120 410,88

5 IOE010 u Escala metàl·lica situada en l'exterior de l'edifici, composta de
muntants d'escala i replà superiror, d'altura màxima de planta 3 m,
recta, amb una amplada útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de
400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
elaborada en taller i muntada en obra mitjançant unions soldades.
ESTRUCTURA metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR laminat en calent,
formada per dos suports intermedis amb perfils HEB, muntant d'escala
amb perfils IPE i biga mènsula per a suport de la biga de replà amb
perfils HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de xapa llagrimada d'acer
galvanitzat, de 3 mm d'espessor.Inclús plaques d'ancoratge a la
fonamentació i a l'estructura de l'edifici, peces especials i despunts. (P
- 78)

2.006,26 1,000 2.006,26

6 FDR030 m2 Reixa electrosoldada metàl·lica formada per platina d'acer galvanitzat
de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor electrosoldat,
muntatge mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer. (P - 48)

66,18 31,750 2.101,22

7 EB1228BM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 25)

77,27 58,000 4.481,66

TOTAL Capítol 01.05 24.582,14

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 06 FAÇANES

1 E898DFM0 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color color RAL
8022 o 6015, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15
a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior
de formigó. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
(P - 18)

9,46 326,721 3.090,78

2 E71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de quedar revestides
amb terra segons topografia definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 14)

15,95 101,710 1.622,27

3 E614F11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de
450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4.
Nota: les parets exteriors dels dipòsits que han de quedar revestides
amb terra segons topografia definitiva
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:

11,25 69,744 784,62

EUR
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 12)

4 G4E2G54L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, rugós, de
color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 69)

32,67 11,000 359,37

5 E833513E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de
1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 17)

101,65 11,000 1.118,15

6 E8J31A7K m Coronament de paret de 7,5 cm de gruix, com a màxim, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, amb dos cantells
en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

36,59 5,000 182,95

TOTAL Capítol 01.06 7.158,14

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 07 INSTAL·LACIONS D'AIGUA

1 G07IA0001 PA Pressupost PRODAISA (ull amb les possibles partides d'obra civil) (P -
53)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.07 0,00

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 G08IEL001 ut Escomesa per a 15,1 kW de potència per a una tensió de 230/ 400 v
trifàsic, Per tal de poder subministrar els 15’01 kW a 400V cal
traspassar la xarxa que alimenta la zona dels dipòsits d’aigua
d’Argelaguer a 230 V a la xarxa a 400 V del centre de transformació
CT 071 Yesos Pirineo i fer una nova extensió de xarxa. La xarxa que
actualment dona servei a la caseta prefabricada de carreteres, és la
xarxa que hem d’interconnectar. Aquesta xarxa és una doble línia de
240 AL. Si mirem el plànol adjunt, veiem que muntem 4 noves caixes
de distribució. La primera caixa de distribució, la 1, intercepta la línia
provinent del CT 071 Yesos Pirineo i ens serveix per sortir amb un nou
tram de xarxa de RV240 Al fins a la segona caixa on s’intercepta i

0,00 1,000 0,00

EUR
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s’interconnecta la xarxa existent provinent del CT 311 CT Orriols.
Aquest primer tram de xarxa és de uns 10 m. També hi ha
l’alimentació al centre prefabricat amb 3 m més de doble línia de 240
AL. A partir de la caixa núm. 2 aprofitem un tram de línia soterrada
existent fins a la TM on hi ha la conversió aeri-soterrat, allà
instal·larem una nova caixa, la número 3, per tal de tenir un punt de
sortida de la nova xarxa soterrada fins als dipòsits. De la nova caixa
núm. 3 sortim amb un nou tram de 60 m de línia soterrada de 4x240AL
fins a trobar la nova caixa de distribució, la núm. 4. Aquest tram de
xarxa discorrerà per un camí d’ús peatonal públic. A la caixa de
distribució número 4 es dona el punt de connexió per al
subministrament del bombeig, també sortirà l’escomesa del
subministrament del camp del costat.
Nota: Preu a justificar (P - 54)

2 B08IEL002 ut Subm Instal. armari prefabricat monobloc amb portalera metàl·lica per
a urbanitzacions caixa Cahors 926400 per a
caixa de Cia i Quadre de comptadors situat a l'exterior de la
instal·lació junt a la caseta d'instal·lacions inclou comptador
Nota: Preu a justificar (P - 3)

405,42 1,000 405,42

3 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra.
Nota: inlcou el cable de coure de 35mm entre piquetes a tot el
perimetre de la llosa
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 28)

31,53 10,000 315,30

4 G08IEL003 PA Instal·lació xarxa interior
Nota: Partida alçada a justificar (P - 55)

1.671,25 1,000 1.671,25

TOTAL Capítol 01.08 2.391,97

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 09 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

1 EINSTIL001 ut Instal·lació sistema de detecció de presència o temporitzat (P - 29) 525,25 1,000 525,25

2 EINSTIL002 ut Punt de llum LED 3000º exterior segons detalls
E> 20 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada 100 lux), assegurant una
il·luminació
promig de E = 5 lux (P - 30)

167,13 5,000 835,65

3 EINSTIL003 ut Enllumenat d'emergència a l'interior de la caseta d'instal·lacions E>
100 lux, VEEI = 4 W/m2 (per cada 100 lux), assegurant una
il·luminació promig de E = 5 lux (P - 31)

238,75 2,000 477,50

TOTAL Capítol 01.09 1.838,40

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 10 TELECOMUNICACIONS

1 G08TE0001 PA Subministrament i instal.lació d'equip de telecontrol on s'inclouen els
següents elements:
- RITU 200x100x50
(P - 56)

1.189,24 1,000 1.189,24

TOTAL Capítol 01.10 1.189,24

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 11 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

EUR
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1 GM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 74)

86,99 2,000 173,98

TOTAL Capítol 01.11 173,98

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 12 ESPAIS EXTERIORS

1 F965A8E9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

21,41 35,000 749,35

2 F985150H m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.
Criteri d'amidament: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I
GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.La llargada de les rampes per a guals es
mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les
cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del
mateix. (P - 46)

34,64 2,400 83,14

3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 44)

79,06 1,152 91,08

4 F6A19T60 m Tanca de seguretat no escalable de 2,00 mts d'alçada,formada pels
suports metàl de 80 x 60 x 2 mm i de 80 x 80 x 2,5 mm a les
cantonades, i panells de 2515 x 2007 mm amb reixa de malla 358 amb
filferro galvanitzat en calent i revestit de vinil de 3mm/ 4 mm de color
verd estàndard (RAL 6005).
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 41)

51,85 75,000 3.888,75

5 F6A18K8B u Portal de dos batents per a una amplada de 2,00 mts de 2,00 mts
d'alçada del mateix material de la tanca amb reixa de malla 358 amb
filferro galvanitzat en calent i revestit de vinil de 3mm/ 4 mm de color
verd estàndard (RAL 6005)..
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 40)

527,89 1,000 527,89

6 E9V2B0QK m Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià,
amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades,
de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de
la DT. (P - 24)

65,82 20,700 1.362,47

7 F9365F11 m3 Paviment de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 43)

78,56 3,785 297,35

EUR
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8 F9A1351H m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 4 % de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i
piconatge del material al 97% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats
superiors a les tolerables.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura.No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol
reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. (P -
47)

16,54 176,000 2.911,04

9 F6A72H1G m Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició
horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants (a
cada final i cantonada) de fusta tractada, ancorada al suport amb
pletina metàl·lica (P - 42)

100,27 3,800 381,03

TOTAL Capítol 01.12 10.292,10

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 13 JARDINERIA

1 E21R1265 u Poda mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 7)

138,44 0,000 0,00

2 E13JA001 PA Proteccions per a l'arbrat a mantenir.
Nota: Partida alçada a justificar (P - 4)

225,24 0,000 0,00

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 50)

2,29 450,000 1.030,50

4 FR734H22 m2 Implantació de gespa per rizosembra
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 52)

3,21 0,000 0,00

5 FR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 51)

38,03 0,000 0,00

6 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 75)

0,83 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.13 1.030,50

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 14 VARIS

1 EVA0001 PA Reposició dels serveis afectat
Nota: Partida alçada a justificar (P - 34)

1.203,30 1,000 1.203,30

2 E2111495 m3 Enderroc de dipòsits existents + solera, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de fonaments i solera, sense
transport hi gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i

23,08 34,526 796,86

EUR
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càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum aparent, realment enderrocat. (P -
5)

3 F21H1441 u Desmuntatge i retirada d'armari instal·lacions existents obsoletes,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 38)

53,37 1,000 53,37

4 F2R6423A 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 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 39)

13,22 34,526 456,43

5 EVA0002 ut Contenidors per a residus de 400lts amb rodes (P - 35) 238,75 1,000 238,75

6 K1A27A09 m3 Cala de prospecció arqueològica per el rebaix del subsòl de
dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells
naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a
l'informe final i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense
compactat (P - 79)

98,26 1,000 98,26

7 EVA0004 PA Imprevistos a justificar
Nota: Partida alçada a justificar (P - 36)

1.203,30 1,000 1.203,30

8 EVA0005 PA Adequació i/o reposició de tererny paral·lel a l'escullera de bloc de
pedra i part posterior zona contenidors
Nota: Partida alçada a justificar (P - 37)

1.351,42 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.14 4.050,27

Obra 01 Pressupost PR2026

Capítol 15 SEGURETAT I SALUT

1 H142AC60 u Conjunt d'elements i mesures de seguretat i salut necessàries per a la
correcta execució de l'obra, incloent la prèvia redacció i tramitació del
Pla de seguretat i salut, treballs de muntatge i desmuntatge de
bastides, plataformes, baranes i altres equips de protecció col.lectiva,
amb les reposicions que calguin, subministrament dels equips de
protecció individual (EPI's), col.locació de les senyalitzacions i mitjans
auxiliars d'obra, així com qualsevol element o dispositiu necessaris
segons la normativa vigent i tots aquells indicats pel Coordinador de
seguretat i/o Direcció facultativa de l'obra. (P - 77)

1.910,00 1,000 1.910,00

TOTAL Capítol 01.15 1.910,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/05/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 19.795,93

Capítol 01.02  DRENATGE SANEJAMENT 3.303,04

Capítol 01.03  DIPÒSIT 104.145,52

Capítol 01.04  CASETA PREFABRICADA D'INSTAL·LACIONS 4.164,13

Capítol 01.05  COBERTA 24.582,14

Capítol 01.06  FAÇANES 7.158,14

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS D'AIGUA 0,00

Capítol 01.08  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.391,97

Capítol 01.09  INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ 1.838,40

Capítol 01.10  TELECOMUNICACIONS 1.189,24

Capítol 01.11  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 173,98

Capítol 01.12  ESPAIS EXTERIORS 10.292,10

Capítol 01.13  JARDINERIA 1.030,50

Capítol 01.14  VARIS 4.050,27

Capítol 01.15  SEGURETAT I SALUT 1.910,00

Obra 01 Pressupost PR2026 186.025,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
186.025,36

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PR2026 186.025,36

186.025,36

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 186.025,36

13 % DGE SOBRE 186.025,36........................................................................................... 24.183,30

6 % B.I SOBRE 186.025,36................................................................................................ 11.161,52

Subtotal 221.370,18

21 % IVA SOBRE 221.370,18............................................................................................. 46.487,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 267.857,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
 
GR  Estudi de Gestió de Residus 

 (Real decret 210/2018 i 105/2008 i decret 89/2010 derogat i parcialment modificat) 

EG     Estudi Geotècnic 

EBSS  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

 





REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 
DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0
argiles 1.140 2,1 2394,0

terra vegetal 0 1,7 0,0
pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0
altres 0 1,0 0,0

1140 m3 2394,0 t 1368,00 m3

SI SI SI

   Superfície construïda 296,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 25,422 0,090 26,513

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 10,844 0,041 12,048
formigó 170101 0,036 10,793 0,026 7,710

petris barrejats 170107 0,008 2,327 0,012 3,493
guixos 170802 0,004 1,162 0,010 2,877
altres 0,001 0,296 0,001 0,385

   embalatges 0,004 1,263 0,029 8,444
fustes 170201 0,001 0,357 0,005 1,332

plàstics 170203 0,002 0,468 0,010 3,065
paper i cartró 170904 0,001 0,246 0,012 3,515

metalls 170407 0,001 0,192 0,002 0,533

0,090 26,68 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres
guix

Totals 3,85 m3 m3 m3

si
si
si
-
-
-

fonaments/estructura   

 abocador

1,42
0,19

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,44

2,88

34,96

6,54

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

1,19
0,19

tancaments   

Total residu edificació 

12,40
acabats 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
  CAN XAC
ARGELAGUER

DIPOSIT AIGUYA 1000  M3

GARROTXA

pel que 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

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no 
es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

1368,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

1,14
2,13

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,15

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,85

0,59
1,03 2,45

0,65

gestió dins obra

0,15

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

16,3514,76

0,16

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

5.-

1 
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)



si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 1368,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 1368,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 10,79
Maons, teules i ceràmics 40 10,84
Metalls 2 0,19
Fusta 1 0,36
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,47
Paper i cartró 0,5 0,25
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-
-si
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

codi del gestor

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

24,00

no especial

inert
inert

tipus de residu

no especialno

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

4.-

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais
reservats pels següents residus                                                                          

no especial
especial

no

0,00

si

R.D. 105/2008

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

 Instal·lacions de valorització

no

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no
no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de 
...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

1044,00 300,00

Costos*

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Obra nova

no

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat contaminats per
aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

2 
/ 6

  R
ES

ID
US

  O
br

a 
N

ov
a 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

3 
/ 6

  R
ES

ID
US

  O
br

a 
N

ov
a 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

   
m

od
-0

5/
20

18
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" )

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

0,00 0,00 0,00
1044,00 300,00 24,00



       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 24,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 10,41
Maons, teules i ceràmics 16,27
Petris barrejats 4,72

Metalls 0,72
Fusta 1,80
Vidres inapreciable
Plàstics 4,14
Paper i cartró 4,75
Guixos i altres no especials 4,40

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

-

1

1

71,19
68,68

Obra nova

2.500,00

El volum de residus aparent és de :

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

216,22

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport                                                                

1.518,92 120,00
--

-

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

70,73

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

10,78

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

243,98

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst
una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

156,12

-18,98

0,00

100

documentació gràfica

-

-

-

200

100,00

21,58 100

-49,65
--

16,55100

26,977,19

56,94

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

258,94 708,58

-

2.714,61
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

1.647,09

Casetes d'emmagatzematge

unitats

unitats

unitats

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

100-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M3



unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per 
escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus 
elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

plec de condicions

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 2.394,00 tones tones
Total construcció 26,68 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 42,00 tones 11 euros
Residus de construcció ** 13,00 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de 
residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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605,00

55PES TOTAL DELS RESIDUS

42,00
13,34

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

462,00

Total dipòsit ***

50,00

143,00euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han 
d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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Estudi Geotècnic DIPÒSIT D’AIGUA - ARGELAGUER 1 

I. PETICIONARI 

A petició de l’AJUNTAMENT d’ARGELAGUER, es presenta l’estudi geotècnic pel projecte de 
construcció d’un dipòsit d’aigua aeri, a la parcel·la 82, del polígon 2, del terme municipal d’Argelaguer. 

 

II. OBJECTIU 

L’objectiu del present estudi és identificar les unitats geològiques i geotècniques presents al subsòl de 
la parcel·la i determinar la càrrega admissible i els assentaments previsibles de les unitats 
reconegudes, amb la finalitat d’avaluar la solució de fonamentació de l’obra prevista. 

 

III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS 

 Aquest estudi s’ha realitzat segons els treballs pressupostats a l’oferta 19-GTC126. 

 Tots els treballs han estat realitzats i dirigits per un tècnic qualificat, llicenciat en Geologia. 

 Per tal d’assolir els objectius fixats, la metodologia de treball que s’ha seguit és la següent: 

1. Reconeixement geològic de la parcel·la d’estudi amb la finalitat d’identificar l’emplaçament 
geològic i definir la línia d’investigació adequada a l’emplaçament i al tipus d’obra constructiva. 

2. Estudi bibliogràfic i compilació de dades existents referents a la zona d’estudi. 

3. Estudi geotècnic de camp que ha consistit en: 

 2 sondeigs amb extracció de testimoni continu fins a 10,6 m de profunditat. 

 7 assaigs SPT (Standard Penetration Test) i 3 mostres inalterades (MI). 

 1 assaig de penetració contínua DPSH, fins assolir el rebuig  

4. Estudi geotècnic de laboratori, que ha consistit en: 

 Límits d’Atterberg (UNE 103103:1994 – UNE 103104:1993) i contingut de sulfats solubles 
del sòl (EHE-08, ANNEX 5) i compressió simple (UNE 103400: 93) de la mostra MI-2.2. 

5. Redacció del present document amb la memòria dels treballs realitzats, la caracterització 
geotècnica del subsòl de la parcel·la i les conclusions i recomanacions referents a l’obra prevista. 

 

IV. ACREDITACIONS 

Els assaigs in situ han estat realitzats per l’empresa GEOCAM SL que correspon a un Laboratori 
d’assaigs pel control de qualitat de l’edificació, registrat a la Generalitat de Catalunya (núm. 
0386E/56071/2011), mitjançant Declaració Responsable Número L0600158 presentada el 16/08/11. 
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Els assaigs de laboratori han estat realitzats per l’empresa LOSTEC SA, que correspon a un 
laboratori d’Assaigs pel control de qualitat de l’edificació, registrat a la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant declaració responsable número L0600043, presentada el 19/07/2010. 

En ambdós casos, els assaigs declarats poden trobar-se a la pàgina web del Departament de Territori 
i Sostenibilitat (http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop). 
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1. ANTECEDENTS 

1.1 Característiques generals de l’obra prevista 

TIPUS D’OBRA:  

Dipòsit d’aigua aeri de 500 m3. 

SITUACIÓ 

Parcel·la número 82 del polígon 2, del terme municipal d’Argelaguer.  

TIPOLOGIA DE FONAMENTACIÓ PREVISTA: 

No prevista. 

CÀRREGA MÀXIMA DE TREBALL: 

No prevista. 

Superfície ocupada en planta: 

 150 m2 

Morfologia de la parcel·la: 

La superfície topogràfica actual de la parcel·la presenta dos nivells separats pe un petit talús  de fins 
a 1,5 m d’alçada. Veure el plànol d’emplaçament de l’annex 1 d‘aquest document (assaigs in situ). 

Cota zero de l’estudi: 

Les cotes indicades han estat estimades a partir del topogràfic facilitat pel client. Veure el plànol 
d’emplaçament de l’annex 1 d’aquest document. 

 

1.2 informació prèvia de l’emplaçament 

El subsòl de la parcel·la estudiada està format bàsicament per una única unitat geològica a escala 
d’aflorament, que corresponen a un dipòsit al·luvial – col·luvial quaternari, format bàsicament per 
materials argilosos de consistència mitjana. 

Segons la informació facilitada pel propi peticionari, no es té cap constància de l’existència 
d’obstacles i/o serveis enterrats com conduccions, col·lectors, línies elèctriques soterrades o d’altres. 

Actualment, no es té cap constància que aquesta zona estigui afectada per cap tipus de problemes 
d’inestabilitat, lliscaments o esfondraments ni tampoc que hagi tingut algun ús anterior conflictiu que 
pugui donar lloc a problemes ocults. 

La informació geològica general que ha estat consultada per a l’elaboració d’aquest document 
correspon el mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 publicat per l’ICC; i el mapa d’àrees 
hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000 també publicat per l’ICC i les dades geològiques, 
hidrogeològiques i geotècniques de la base de dades de GEOCAM SL. 
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2. GEOLOGIA 

Des del punt de vista geomorfològic, la parcel·la d’estudi es troba ubicada a la unitat geològica dels 
Pirineus Meridionals i concretament en els materials que formen part de les làmines encavalcants de 
Vallfogona i que formen l’estructura basal del sistema sud-pirinenc. 

A grans trets, la zona d’estudi forma part del mantell de corriment del Cadí, el qual s’estén des del 
Segre i fins a la Mediterrània i és constituït per materials del sòcol hercinià i per una potent sèrie de la 
cobertora. Els materials de la cobertora estan afectats per un conjunt d’encavalcaments i falles 
provocats per els efectes de l’orogènia alpina i, concretament, la zona d’estudi es situa enmig de 
l’encavalcament de Vallfogona i de la falla de Besalú. 

Durant el quaternari s’establí a la zona un vulcanisme de tipus intraplaca litològicament representat 
quasi exclusivament per roques bàsiques, com basalts i basanites. Sincrònicament a aquest 
vulcanisme, s’instal·là l’actual xarxa fluvial, que en aquesta zona queda representada pel riu Fluvià 
que transcórrer en sentit oest – est. 

El subsòl de la parcel·la estudiada està format bàsicament per una única unitat geològica a escala 
d’aflorament, que correspon a un dipòsit al·luvial – col·luvial quaternari. 

 

3. NIVELL FREÀTIC 

Del punt de vista hidrogeològic, els materials que formen el subsòl de la parcel·la es comporten com 
una unitat de permeabilitat baixa i poden donar lloc a un aqüífer multicapa. 

En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la parcel·la, al març del 2019, no es va 
detectar el nivell freàtic en cap dels sondeigs perforats. 

En qualsevol cas, no es descarta la possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials i/o 
sub – superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada. 

 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

Per a la caracterització geotècnica de l’emplaçament s’han realitzat 2 sondeigs amb extracció de 
testimoni continu, 7 assaigs SPT, 3 mostres inalterades (MI) i 1 assaig de penetració DPSH. A 
més, s’han dut a terme els assaigs de laboratori especificats a l’apartat 4.4 d’aquest informe. 

La finalitat dels assaigs és identificar l’estratigrafia del subsòl de la parcel·la i obtenir els paràmetres 
geomecànics necessaris per calcular la càrrega admissible del terreny. 

 

4.1 Punts d’assaig 

Els punts on s’han realitzat els assaigs es poden localitzar en el plànol d’emplaçament de l’annex 1 
d’aquest informe (Assaigs in situ). Els assaigs realitzats són els següents: 
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Taula 1. Resum dels assaigs in situ realitzats. 

IDENTIFICACIÓ TIPUS D’ASSAIG COTA PROFUNDITAT 

S1 Sondeig testimoni continu 211,9 m 10,6 m 

S2 Sondeig testimoni continu 213,5 m 6,0 m 

PD-1 DPSH 212,9 m 7,4 m 

MI-2.2 Compressió simple, Límits 
d’Atterberg i Sulfats solubles 

210,5 m 3,0 m 

 

4.2 Testificació dels sondeigs 

La testificació dels sondeigs ha revelat la presència d’una única unitat geològica a escala 
d’aflorament, que corresponen a un dipòsit al·luvial – col·luvial quaternari, format bàsicament per 
materials argilosos de consistència mitjana. 

El resultat de la testificació del sondeig es pot observar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ) i 
de forma sintètica a la Taula 2. 

Taula 2. Síntesi de les dades de la testificació dels sondeigs. 

SONDEIG S1 

PROFUNDITAT LITOLOGIA UNITAT SPT/MI FREÀTIC 

0,0 – 0,2 m SÒL VEGETAL. - - 

No 

detectat 

0,2 – 7,7 m 
ARGILA sorrenca de color marró amb alguns còdols 
subangulosos de gres de fins a 8 cm. 

UNITAT 

GEOTÈCNICA 1 

SPT-1.1 
05/07/08/09 

SPT-1.2 
07/09/12/19 

MI-1.1 

09/21/23/28 
SPT-1.3 

14/12/12/24 

SPT-1.4 
36/31/42/50 

7,7 – 10,6 m 
SORRA argilosa fina a grollera de color marró amb 
abundants còdols subangulosos de gres de fins a 10 cm. 

SONDEIG S2 

PROFUNDITAT LITOLOGIA UNITAT SPT/MI FREÀTIC 

0,0 – 0,2 m SÒL VEGETAL. - - 

No 

detectat 
0,2 – 6,0 m 

ARGILA sorrenca de color marró amb alguns còdols 
subangulosos de gres de fins a 5 cm. 

UNITAT 

GEOTÈCNICA 1 

MI-2.1 
09/03/30/25 

SPT-2.1 
05/06/08/09 

MI-2.2 
08/12/16/21 

SPT-2.2 

05/09/14/16 
SPT-2.3 

08/10/16/35 
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4.3 Assaigs de penetració dinàmica 

4.3.1 Assaig de penetració dinàmica SPT 

L’assaig de penetració dinàmica SPT (Standard Penetration Test) consisteix en comptabilitzar el 
nombre de cops necessaris per clavar trams de 15 cm (N15) d’una cullera normalitzada (SPT) de 60 
cm de longitud, on els cops són donats per una maça de 63,5 kg, en caiguda lliure des de 75 cm. 

A diferència d’altres assaigs de penetració, en que la única dada que s’obté és la resistència al 
descens del varillatge, en el SPT el que s’introdueix en el terreny és un tub, la qual cosa permet 
recuperar una mostra, que ens informa de la naturalesa de la capa travessada. 

El paràmetre que s’extreu d’aquest assaig és el NSPT30, que s’obté menyspreant els valors primer i 
últim de N15 i sumant els valors segon i tercer d’aquest paràmetre i permet calcular la resistència del 
terreny a la penetració dinàmica per punta. 

S’han realitzat un total de 7 assaigs SPT. La situació i les actes complertes dels resultats, es poden 
localitzar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ). 

 

4.3.2 Assaigs de penetració dinàmica tipus DPSH 

L’assaig de penetració dinàmica contínua consisteix en comptabilitzar el nombre de cops N 
necessaris per clavar trams de varillatge de 20 cm (N20). 

L’assaig s’ha realitzat mitjançant un penetròmetre dinàmic tipus DPSH, on els cops són donats per 
una maça de 63,5 Kg de pes que cau lliurement des d’una alçada fixa de 75 cm. 

El paràmetre N permet calcular la resistència a la penetració per punta i es pot correlacionar amb 
els paràmetres geomecànics dels sòls, obtenint la columna contínua de la seva resistència. 

L’emplaçament de l’assaig, junt amb les actes complertes dels resultats, es poden localitzar a l’annex 
1 d’aquest informe (Assaigs in situ). L’assaig s’ha realitzat fins assolir el rebuig. 

Figura 1. Resultats dels assaigs de penetració dinàmica N20. 
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4.4 Assaigs de laboratori 

Els assaigs de laboratori realitzats per a caracteritzar els materials del subsòl de l’àrea d’estudi, s’han 
efectuat al laboratori acreditat de LOSTEC SA. 

Les actes dels resultats, es poden observar a l’annex 2 d’aquest informe (Assaigs de laboratori) i de 
forma sintètica, a les taules de la pàgina següent: 

Taula 3: Síntesi de les dades dels assaigs de laboratori. 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

COMPRESSIÓ SIMPLE (CS) 

Densitat seca 
(gr/cm3) 

Densitat aparent 
(gr/cm3) 

Humitat (%) 
Resistència 
CS (Kp/cm2) 

MI-2.2 1906176 1,703 1,995 17,16 2,41 

 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

SULFATS DEL SÒL 

% SO3 % SO4 mg/kg SO3 mg/kg SO4 AGRESSIVITAT 

MI-2.2 1906176 - - - 49,07 NO AGRESSIU 

 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

LÍMITS D’ATTERBERG 

LL LP IP 

MI-2.2 1906176 42,7 19,8 22,9 

 

4.5 Unitats geotècniques i paràmetres geomecànics 

Un cop realitzat el reconeixement geològic s’ha individualitzat, atenent a les seves característiques 
geomecàniques, una única unitat geotècnica: 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 1: DIPÒSIT ARGILÓS DE CONSISTÈNCIA MITJA 

És la unitat més superficial i s’ha detectat a tots els punts d‘investigació realitzats. El sostre es 
localitza en superfície i fins a la profunditat investigada, se n’ha reconegut una potència >10 m. 

Litològicament, aquesta unitat està formada bàsicament per argila sorrenca i sorra argilosa, de color 
marró, amb còdols subangulosos de fins a 10 cm. Genèticament, s’interpreta que aquests materials 
formen part d’un dipòsit al·luvial – col·luvial, d’edat quaternària. 

Del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon a un sòl cohesiu, de compacitat mitjana i 
és excavable amb els mètodes convencionals. 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs efectuats, són: 
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PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: CL 

φ (Insitu - SPT): 15º - 22º 

Cu Cohesió (in situ - lab): 0,7 – 1,2 Kp/cm2 

qu Compressió simple (lab): 2,41 Kp/cm2 

γ aparent (lab): 2,0 g/cm3 

γ seca (lab): 1,7 g/cm3 

N30 SPT: 12 - 20 

Consistència: Rígida / Molt rígida 

Plasticitat (lab): Mitjana. 

Permeabilitat (CTE): <10 -9 

 

4.6 Càrrega admissible de servei 

Pel càlcul de les càrregues admissibles, es consideraran els paràmetres geomecànics de la unitat 
geotècnica definida a l’apartat anterior: 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 1: DIPÒSIT ARGILÓS DE CONSISTÈNCIA MITJA 

Tal i com ja s’ha descrit, aquesta unitat està formada bàsicament per argila sorrenca i sorra argilosa, 
de color marró, amb còdols subangulosos de fins a 10 cm. 

Les càrregues admissibles s’han calculat amb el mètode analític del CTE, en condicions no drenades 
i els assentaments amb el mètode elàstic, limitant-los a 2,5 cm per a sabates i a 5 cm per a la llosa: 

 

 UNITAT GEOTÈCNICA 1 

SABATA CONTINUA 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (kN/m2)* 

Fins a 2,0 m 1,6 Kp/cm2 158,57 kN/m2 

SABATES QUADRADES 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (kN/m2)* 

Fins 3,0 m 2,0 Kp/cm2 191,76 kN/m2 

SABATES RECTANGULARS 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (kN/m2)* 

Fins 3,0 m 1,7 Kp/cm2 161,52 kN/m2 

LLOSA ARMADA 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (kN/m2)* 

Fins 3,0 m 1,5 Kp/cm2 147,10 kN/m2 
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5. AGRESSIVITAT DEL MEDI 

Tal com s’ha esmentat a l’apartat III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS, s’han realitzat les 
analítiques per a determinar l’agressivitat del terreny envers al formigó. 

L’anàlisi ha estat efectuada pel laboratori acreditat de LOSTEC SA. Les actes dels resultats es poden 
observar a l’annex 2 (Assaig de laboratori) del present informe i de forma sintètica, a la següent taula: 

Taula 4: Analítiques de l’agressivitat. 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

SULFATS DEL SÒL 

% SO3 % SO4 mg/kg SO3 mg/kg SO4 AGRESSIVITAT 

MI-2.2 1906176 - - - 49,07 NO AGRESSIU 

La concentració del ió sulfat en el sòl (mg SO4
2-/kg de sòl sec), com es pot observar a la taula anterior 

és de 49 mg/kg i per tant, segons la Instrucció de Formigó Estructural EHE/08, el sòl no actuarà de 
forma agressiva envers al formigó. 

En el mateix sentit, no s’ha detectat un contingut en matèria orgànica elevat i atès que el nivell freàtic 
local es situa a una profunditat superior a l’abast de l’obra prevista, no caldrà prendre mesures 
especials respecte l’agressivitat del medi. 

 

6. EXPANSIVITAT DEL MEDI 

L’expansivitat d’un sòl és un fenomen que s’origina amb la conjugació d’un terreny argilós d’alta 
plasticitat amb unes condicions ambientals capaces de produir variacions apreciables d’humitat. 

Les analítiques realitzades dels materials de la unitat 1, mostren que presenten una plasticitat 
MITJANA - ALTA i per tant es considera que el terreny té un potencial d’inflament MITJÀ. 

Per tant, es pot concloure que el medi de fonamentació pot presentar característiques 
expansives i es recomana adoptar una fonamentació apta per a terrenys expansius. 

 

7. PARÀMETRES SÍSMICS 

Segons la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació NCSE-02, l’acceleració 
sísmica bàsica del municipi de ARGELAGUER és de 0,10g. 

A continuació es donen els paràmetres sísmics bàsics del subsòl, que es podran utilitzar en el càlcul 
de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la normativa sismoresistent: 
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Taula 5: Paràmetres sísmics. 

TERRENY 

Materials Gruix (m) Coeficient Font 

Terreny tipus I 0 1,0 - 

Terreny tipus II 15 1,3 Experiència local. 

Terreny tipus III 15 1,6 Assaigs investigació i experiència local. 

Terreny tipus IV 0 2,0 - 

 

PARÀMETRES SÍSMICS 

Importància edificació Normal Especial 

Coeficient del terreny C 1,450 1,450 

Coeficient d'amplificació S 1,160 1,160 

Coeficient de contribució K 1,000 1,000 

Acceleració sísmica bàsica 0,100 0,100 

Acceleració sísmica de càlcul 1,450 1,450 

 

8. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TEMPORAL 

El subsòl de l’àrea estudiada, en general és excavable amb els mètodes convencionals, tenint en 
compte que la unitat 1 i presenta una excavabilitat ALTA. 

Durant la realització dels treballs de camp no es va detectar un caràcter especialment inestable dels 
materials del subsòl i per tant, a priori no es preveu que l’excavació presenti significatius problemes 
d’estabilitat a curt ni a mitjà termini, en condicions atmosfèriques favorables. 

 

9. CONCLUSIONS 

De les informacions extretes del reconeixement geotècnic de camp i a partir de les dades 
presentades en aquest informe es pot concloure que: 

 El subsòl de la parcel·la d’estudi on es preveu la construcció d’un dipòsit d’aigua, està format 
bàsicament per una única unitat geològica, a escala de reconeixement, que correspon a un 
dipòsit al·luvial – col·luvial d’edat quaternària. 

 A partir de les característiques geomecàniques dels materials investigats, s’ha individualitzat una 
única unitat geotècnica, que corresponen a un dipòsit format bàsicament argiles de 
consistència mitjana i plasticitat mitjana. 

 El projecte constructiu no contempla l’excavació de cap planta soterrada i a priori, es preveu 
realitzar una fonamentació superficial directe que quedarà encastada a la unitat 1. 
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10. RECOMANACIONS 

A la vista de tota la informació recollida en aquest informe es recomana: 

 Que les càrregues de treball de l’estructura, s’adeqüin a les càrregues admissibles del sòl (unitat 
geotècnica 1), calculades a l’apartat 4.6 d’aquest document. 

 Tal i com s’exposa a l’apartat 6 d’aquest document (EXPANSIVITAT DEL MEDI), la unitat 1 està 
formada per materials argilosos de plasticitat MITJANA – ALTA, amb un potencialment 
d’inflament MITJÀ i per tant, a la vista dels resultats obtinguts, es considera que el medi de 
fonamentació pot actuar de forma expansiva. 

 En cas que l’estructura projectada sigui poc sensible als possibles moviments deguts a 
l’inflament, es recomana que es transmeti al terreny la màxima tensió possible, en termes de 
sobrecàrrega neta, tenint en compte que el terreny podria arribar a desenvolupar pressions 
d’inflament de l’ordre dels 1,0 - 1,2 kp/cm2. 

 Per disminuir el rang de tensions d’inflament possibles, es pot plantejar el soterrament parcial del 
dipòsit fins a un mínim de 1,2 m – 1,5 m, lo qual ajudarà a disminuir les possibles variacions 
d’humitat estacional. 

 A la vegada, cal assegurar l’estanqueïtat de totes les conduccions soterrades i inclús optar per 
utilitzar elements flexibles que puguin absorbir els moviments del terreny sense risc de 
trencament, tant per a les conduccions, juntes entre canonades, arquetes,... 

 D’altra banda, en cas que l’estructura projectada sigui sensible als possibles moviments 
deguts a l’inflament, es recomana optar per recolzar el dipòsit a sobre d’un forjat sanitari, que 
l’aïlli totalment del terreny, el qual haurà d’anar fonamentat per mitjà de pous de fonamentació 
d’una alçada mínima de 2,5 metres. 

 En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la parcel·la, al març del 2019, no es va 
detectar el nivell freàtic en cap dels sondeigs perforats. 

En qualsevol cas, no es descarta la possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials 
i/o sub – superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada. 

 Atenent als resultats de les analítiques realitzades, el medi no actuarà de forma agressiva 
envers al formigó. 

 Els paràmetres sísmics bàsics del subsòl indicats a l’apartat 7, es podran utilitzar pel càlcul de 
l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la normativa sismoresistent. 

 El subsòl de l’àrea estudiada, en general és excavable amb els mètodes convencionals, tenint 
en compte que la unitat 1 i presenta una excavabilitat ALTA. 

 Durant la realització dels treballs de camp no es va detectar un caràcter especialment inestable 
dels materials del subsòl i per tant, a priori no es preveu que l’excavació presenti significatius 
problemes d’estabilitat a curt ni a mitjà termini, en condicions atmosfèriques favorables. 
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Deixem les presents conclusions i recomanacions a judici de la direcció tècnica de l’obra i restem a la 
seva total disposició per a qualsevol dubte o aclariment que creguin oportú plantejar-nos. 

 

GEOCAM, 16 d’abril del 2019 

 

 

 

David Matamala Gómez Jordi Adell Planas 
Geòleg Geòleg 
Col·legiat 4782 Col·legiat 4795 
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ANNEX 1: Assaigs in situ 

 

 



OBRA/PROJECTE:

OBRA/PROJECTE:
SITUACIÓ:
POBLACIÓ:

NÚM. EXPEDIENT:
REF. CLIENT:

Dipòsit d'aigua
Parcel·la 82, Polígon 2

-
ARGELAGUER

19-GTC126

DADES DEL CLIENT:

PETICIONARI:
ADREÇA:
POBLACIÓ i CP:

A L'ATENCIÓ DE:
NIF/CIF:

C/ Major, 91

-
17853

-

ARGELAGUER

Ajuntament d'Argelaguer.

ASSAIGS ENCARREGATS:

Sondeig testimoni continu - Assaig acreditat.
Assaig penetració dinàmica continua (DPSH) - Assaig acreditat.
Assaig penetració dinàmica SPT - Assaig acreditat.
Extracció mostra inalterada (MI) - Assaig acreditat.

 

INFORME ASSAIGS IN SITU - ACTES DE RESULTATS
INFORME: 19-GTC126 DATA EMISIÓ: 16/04/2019

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019







SPT-1.1

SPT-1.2

SPT-1.3

MI-1.1

SÒL VEGETAL format per sorra argilosa de
granulometria fina a mitja i de color marró

amb quelcom de restes vegetals.

ARGILA sorrenca de color marró amb alguns
còdols subangulosos de gres de fins a 8 cm.

SORRA argilosa de granulometria fina a
grollera i de color marró amb abundants

còdols subangulosos de gres de fins a 10 cm.
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SONDEIG ROTACIÓ - EXTRACCIÓ TESTIMONI CONTINU
Efectuat segons norma XP P94-202

OBRA/PROJECTE:

EXPEDIENT:PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

DATA:SONDA:

S1
ROLATEC RL 48-C 20/03/2019

10,6 m 211,9 m

SONDEIG COTA SONDEIG COTA FREÀTIC TÈCNIC DE CAMP SONDISTA

- m Pere Catalina

FULL:

PROF.
%

REC
Ø

REV .
Ø

PERF . UNITAT COTAMOSTRA COLPEIG NF LITOLOGIA DESCRIPCIÓ

PROF SOND

- m

FREÀTIC

1/2

David Matamala

Informe 19-GTC126 data 16/04/2019 pàg     /

1000



SPT-1.4
SORRA argilosa de granulometria fina a
grollera i de color marró amb abundants

còdols subangulosos de gres de fins a 10 cm.
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SONDEIG ROTACIÓ - EXTRACCIÓ TESTIMONI CONTINU
Efectuat segons norma XP P94-202

OBRA/PROJECTE:

EXPEDIENT:PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

DATA:SONDA:

S1
ROLATEC RL 48-C 20/03/2019

10,6 m 211,9 m

SONDEIG COTA SONDEIG COTA FREÀTIC TÈCNIC DE CAMP SONDISTA

- m Pere Catalina

FULL:

PROF.
%

REC
Ø

REV .
Ø

PERF . UNITAT COTAMOSTRA COLPEIG NF LITOLOGIA DESCRIPCIÓ

PROF SOND

- m

FREÀTIC

1/2

David Matamala

Informe 19-GTC126 data 16/04/2019 pàg     /

1000



SPT-2.1

SPT-2.2

SPT-2.3

MI-2.1

MI-2.2

SÒL VEGETAL format per sorra argilosa de
granulometria fina i de color marró amb

quelcom de restes vegetals.

ARGILA sorrenca de color marró amb alguns
còdols subangulosos de gres de fins a 5 cm.
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SONDEIG ROTACIÓ - EXTRACCIÓ TESTIMONI CONTINU
Efectuat segons norma XP P94-202

OBRA/PROJECTE:

EXPEDIENT:PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

DATA:SONDA:

S2
ROLATEC RL 48-C 20/03/2019

6 m 213,5 m

SONDEIG COTA SONDEIG COTA FREÀTIC TÈCNIC DE CAMP SONDISTA

- m Pere Catalina

FULL:

PROF.
%

REC
Ø

REV .
Ø

PERF . UNITAT COTAMOSTRA COLPEIG NF LITOLOGIA DESCRIPCIÓ

PROF SOND

- m

FREÀTIC

1/1

David Matamala

Informe 19-GTC126 data 16/04/2019 pàg     /

1000
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA DPSH
Efectuat segons UNE 103-801-93

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

ALÇADA CAIGUDA:

PUNTASSA: Ø VARILLATGE:

DISP. COLPEIG:

ASSAIG
SONDA:

PD-1
PES MASSA:

PES VARILLATGE: LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

OBSERVACIONS:

HORA INICI:

RESULTATS:
DATA:

COTA FI:

DURADA:

63,5 kg

6,31 kg/ml 1 m

76 cm

32 mm

TECOINSA PDP 3.13G

PERDUDA

20/03/2019 10:10 50 min

212,9 m 205,5 m NO MESURAT

1009080706050403020100

Informe 19-GTC126 data 16/04/2019 pàg     /



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.1

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca de color marró amb algun còdol de gres de 2-3 cm

Punta cega.

1,2 m - m - m

20/03/2019

210,7 m

10:10

210,1 m

10:12

- m

5 7 8 9

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 10:00

Antròpic + Sorres i argiles.

211,9 m 201,3 m

12:45

ASSOLELLAT

S1

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.2

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenc amb algun còdol de gres de 2-3 cm i de color marró.

Punta cega.

4 m - m - m

20/03/2019

207,9 m

10:33

207,3 m

10:35

- m

7 9 12 19

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 10:00

Antròpic + Sorres i argiles.

211,9 m 201,3 m

12:45

ASSOLELLAT

S1

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.3

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Sorra argilosa amb abundants còdols de gres de 2-3 cm.

Punta cega.

8,4 m - m - m

20/03/2019

203,5 m

11:56

202,9 m

11:58

- m

14 12 12 24

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 10:00

Antròpic + Sorres i argiles.

211,9 m 201,3 m

12:45

ASSOLELLAT

S1

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.4

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Sorra amb abundants còdols de gres de 3-4 cm.

Punta cega.

10 m - m - m

20/03/2019

201,9 m

12:33

201,3 m

12:39

- m

36 31 42 50

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 10:00

Antròpic + Sorres i argiles.

211,9 m 201,3 m

12:45

ASSOLELLAT

S1

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-2.1

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres de 2-3 cm.

Punta cega.

1,8 m - m - m

20/03/2019

211,7 m

15:12

211,1 m

15:14

- m

5 6 8 9

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 13:05

Antròpic + Sorres i argiles.

213,5 m 207,5 m

16:15

ASSOLELLAT

S2

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-2.2

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres de 2-3 cm.

Punta cega.

3,6 m - m - m

20/03/2019

209,9 m

15:37

209,3 m

15:39

- m

5 9 14 16

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 13:05

Antròpic + Sorres i argiles.

213,5 m 207,5 m

16:15

ASSOLELLAT

S2

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-2.3

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres de 2-3 cm.

Punta cega.

5,4 m - m - m

20/03/2019

208,1 m

15:53

207,5 m

15:57

- m

8 10 16 35

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 13:05

Antròpic + Sorres i argiles.

213,5 m 207,5 m

16:15

ASSOLELLAT

S2

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTIQUES TUB MOSTREJADOR

TIPUS MOSTRA INALTERADA:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

MI-1.1

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres.

-

6 m - m - m

20/03/2019

205,9 m

10:58

205,3 m

11:01

- m

9 21 23 28

-

PARED GRUIXUDA

TIPUS:

PENETRACIÓ INICIAL:

LONGITUD:

% DE RECUPERACIÓ:

PVC 600 mm

-

DIÀMETRE INTERIOR: 63 mm

100

 

EXTRACCIÓ MOSTRA INALTERADA
Efectuada segons la norma XP-P94-202

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 10:00

Antròpic + Sorres i argiles.

211,9 m 201,3 m

12:45

ASSOLELLAT

S1

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTIQUES TUB MOSTREJADOR

TIPUS MOSTRA INALTERADA:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

MI-2.1

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres.

-

1,2 m - m - m

20/03/2019

212,3 m

15:03

211,7 m

15:06

- m

9 3 30 25

-

PARED GRUIXUDA

TIPUS:

PENETRACIÓ INICIAL:

LONGITUD:

% DE RECUPERACIÓ:

PVC 600 mm

-

DIÀMETRE INTERIOR: 63 mm

100

 

EXTRACCIÓ MOSTRA INALTERADA
Efectuada segons la norma XP-P94-202

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 13:05

Antròpic + Sorres i argiles.

213,5 m 207,5 m

16:15

ASSOLELLAT

S2

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTIQUES TUB MOSTREJADOR

TIPUS MOSTRA INALTERADA:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

MI-2.2

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

ROLATEC RL 48-C

Argila sorrenca amb algun còdol de gres.

-

3 m - m - m

20/03/2019

210,5 m

15:26

209,9 m

15:29

- m

8 12 16 21

-

PARED GRUIXUDA

TIPUS:

PENETRACIÓ INICIAL:

LONGITUD:

% DE RECUPERACIÓ:

PVC 600 mm

-

DIÀMETRE INTERIOR: 63 mm

100

 

EXTRACCIÓ MOSTRA INALTERADA
Efectuada segons la norma XP-P94-202

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Dipòsit d'aigua

Parcel·la 82, Polígon 2

ARGELAGUER

19-GTC126

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament d'Argelaguer.

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

ROLATEC RL 48-C Pere Catalina

-

BATERIA SIMPLE 86 mm

20/03/2019 13:05

Antròpic + Sorres i argiles.

213,5 m 207,5 m

16:15

ASSOLELLAT

S2

Informe 19-GTC126 data pàg     /16/04/2019



 GEOCAM SL
16/04/2019Girona,

Geòleg
Técnic Responsable

Jordi Adell Planas

GEOCAM SL
16/04/2019Girona,

Geòleg
Director Tècnic

David Matamala

 

INFORME ASSAIGS IN SITU - ACTES DE RESULTATS
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ANNEX 2: Assaigs de laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1906176
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00006 Assaig sòls                        C/ Pla de Vidreres, Nau 1          

                                    
POBLACIÓ                                    17411 VIDRERES                           

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.
DATA 
  
PROCEDÈNCIA ARGELAGUER
  
REFERÈNCIA 19-GTC126
TIPUS MI-2.2
COTES 3 - 3.6 (S2)

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL
Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

B00019          

Segell de còpia confrontada:

01/04/2019

10 d'Abril del 2019

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103/94 i 103104/93
Assaig de Ruptura a Compressió simple en provetes de sòl segons UNE 103400:1993
Determinació de la presència de sulfats solubles segons la EHE 08

B00008          
B00020          

Pàgina 1 de 4
F-11-016-01

Expedient 1906176

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LOSTEC, S.A. LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG
PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-10/04/2019- -002-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG
B00008 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT
DATA FINAL 19,8 42,7 22,9

08/04/19
09/04/19

LÍMIT LÍQUID
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DADES DE L'ASSAIG
B00020 Assaig de Ruptura a Compressió simple en provetes de sòl segons UNE 103400:1993

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL
DATA FINAL

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG I DE LA MOSTRA

VELOCITAT 2,30 mm/min
INICI FISURACIÓ 6 % de la deformació
DIAMETRE PROV. 5,62 cm
ALÇADA PROV. 11,52 cm
HUMITAT MOSTRA 17,16 %
DENSITAT HUMIDA 1,995 g/cm3
DENSITAT SECA 1,703 g/cm3

Resistència
Assolida Corregida Kp/cm2

RESULTATS 2,41

Càrrega (Kp)

63,00 59,72

08/04/19
09/04/19

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Deformació longitudinal (%)

C
àr

re
ga
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or

re
gi

da
 (K

p/
cm

2)
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DADES DE L'ASSAIG
B00019 DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE SULFATS SOLUBLES SEGONS ANNEX 5 DE LA EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL
DATA FINAL RESULTAT 49,07 mg/kg

GRAU D'AGRESSIVITAT Nul·la

03/04/19
04/04/19
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ANNEX 3: Memòria de càlculs 
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MÈTODES DE CÀLCUL 

 

 

1 CÀRREGUES ADMISSIBLES DE SERVEI 

1.1 Mètode Simplificat CTE 

Les càrregues admissibles dels materials granulars, així com la majoria de materials de transició en 
els perfils d’alteració de roques, es calculen a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 
4.9 i 4.10 del Document Bàsic DB SE-C Cimientos). 

El mètode es basa en una formulació empírica, on es fixa l’assentament màxim a 2,5 cm per a 
sabates i el resultat de la tensió admissible de servei es calcula únicament en funció de l’amplada de 
la fonamentació i del valor de l’assaig SPT (Standard Penetration Test). 

Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = 12 NSPT (1+D/3B*) (St/25) 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = 8 NSPT (1+D/3B*) (St/25) ((B*+0,3)/B*) 

 

Essent: 

St: assentament total admissible, en mm (25 mm). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

D: profunditat en metres (0,5 m per a sabata contínua i 0,7 m per a sabata aïllada). 

El valor (1+D/3B*) a introduir a les equacions serà menor o igual a 1,3. 

Qadm en kN/m2. 

 

1.2 Equacions Empíriques de Terzaghi i Peck (1948) 

Mètode completament equivalent al mètode anterior, però de resultats més conservadors, atès que no 
s’hi aplica cap millora en funció de l’empotrament de la sabata. 

En aquest cas no hi ha limitacions en funció de l’amplada de la fonamentació ni en la limitació de 
l’assentament màxim permès i per tant s’empra pel càlcul de la tensió admissible de la llosa, on es 
fixa un assentament màxim a 5 cm. 
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Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = (NSPT S)/8 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = (NSPT S)/12 ((B*+0,3)/B*)2 

 

Essent: 

S: assentament total admissible, en polzades (1” per a sabates i 2” per a la llosa). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

Qadm en kp/cm2. 

 

1.3 Equació General de Terzaghi (Mètode Analític CTE) 

En cas de terrenys cohesius, que permeten extreure mostres inalterades de bona qualitat, els 
materials s’assagen al laboratori per a obtenir els paràmetres bàsics resistents i les càrregues 
admissibles es calculen a partir de l’equació general de Terzaghi, la qual determina la càrrega 
d’esfondrament del terreny, per posteriorment comprovar els assentaments teòrics. 

L’expressió analítica de càlcul és: 

 

q = ck Nc dc sc ic tc + q0k Nq dq sq iq tq + ½ (B* kN d s i t) 

 

Essent: 

qh: pressió vertical d’esfondrament o resistència característica del terreny Rk. 

q0k: pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva base. 

ck: cohesió del terreny. 

B*: amplada equivalent del fonament. 

Nc , Nq; N: factors de capacitat de càrrega. 

dc, dq, d: factors (coeficients) de profunditat. 

sc, sq, s: coeficients que depenen de la forma en planta del fonament. 

ic, iq, i: coeficients que consideren l’efecte de la inclinació de la resultant de les accions. 

tc, tq, t: coeficients que consideren la proximitat del fonament a un talús. 
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Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 Pels terrenys cohesius, els càlculs es faran per a situacions no drenades (F = 0º) 

 D‘entrada es preveu que la càrrega serà de component vertical i per tant no es tindrà en 
compte el coeficient i. 

 Atès que la parcel·la té un pendent inferior a 5 graus no es tindrà en compte el coeficient t. 

 

2 ASSENTAMENTS TEÒRICS 

2.1 Equació de Burland i Burbidge (CTE) 

Correspon al mètode proposat pel CTE, fórmula F.19 del Document Bàsic DB-SE-C Cimientos. Pels 
terrenys on són d’aplicació els mètodes simplificats de càlcul de les càrregues admissibles (sòls 
bàsicament granulars), a priori no és necessari realitzar el càlcul de l’assentament teòric, ja que 
aquest ja queda definit en el mateix càlcul de la tensió admissible. 

Ara bé, en el cas de fonamentacions de més de 5 metres d’amplada i sobretot per a assentaments 
admissibles superiors a 2,5 cm, es recomana realitzar-ho. 

Per tant, la tensió admissible final de la llosa de fonamentació per a aquests materials, si que inclou el 
càlcul dels assentaments teòrics per mitjà d’aquest mètode. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= fi fs qbruta B
0,7 Ic 

 

Essent: 

S: Assentament final en mm. 

fi: Factor que permet considerar l’existència d’una capa rígida a la zona d’influència on es produeix el 
75% de l’assentament i es calcula: fi=Hs/Zi(2-Hs/Zi) on Hs és la profunditat de la capa rígida i Zi la 
profunditat de la zona d’influència. 

Zi: Profunditat d’influència calculada: Zi=B0,75 en metres. 

fs: Coeficient que depèn de les dimensions de la fonamentació i es calcula: 

fs= ((1,25L/B)/(L/B+0,25))2 

qbruta: Pressió efectiva bruta en kN/m2. 

Ic: Índex de compressibilitat definit en funció del valor mitjà de N30, de la zona d’influència de la 
fonamentació(Zi) i és calcula: 

Ic = 1,71/N30
1,4. 
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2.2 Mètode Schmertmann 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= C1 q ∑ ( Izi / Ei ) ∆zi 

 

Essent: 

C1 : factor que depèn de la profunditat d’empotrament del fonament 

Izi : coeficient d’influència (extret d’una taula realitzada pel propi autor) 

Ei : mòdul d’elasticitat. 

∆zi : profunditats 

 

2.3 Mètode Elàstic 

Indicat tant per a terrenys granulars, com per a terrenys cohesius sobreconsolidats sempre i quan la 
càrrega de treball de l’estructura no superi la pressió de sobreconsolidació. A efectes pràctics, s 
considerarà que és compleix aquesta premissa sempre que la resistència a compressió simple de 
l’argila sigui superior a la pressió transmesa per l’edifici. 

En primera instància es realitzarà el càlcul de l’assentament instantani (curt plaç), emprant els 
paràmetres no drenats del sòl i posteriorment es realitzarà el càlcul de l’assentament total (llarg plaç), 
emprant els paràmetres drenats. 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons les fórmules: 

 

Si= 0,75q(B/E)I 

St= qB(1-2/E)I 

Essent: 

Sii: Assentament instantani en cm. 

q: Càrrega neta de l’estructura en kp/cm2. 

B: Amplada de la fonamentació. 

E: Mòdul d’elasticitat. 

: Coeficient de Poisson. 
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Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 S’ha considerat un comportament rígid de les sabates, en relació al terreny i per tant 
d’entrada l’assentament es considerar el mateix a tots els punts sota sabata. 

 En el cas de la llosa, s’ha considerat un comportament flexible d’aquesta respecte el terreny i 
per tant, el càlcul de l’assentament s’ha realitzat tant pel centre de la placa, com a la 
cantonada. 

 Les sabates rectangulars considerades, correspon a sabates una relació geomètrica b/a=2. 

 

3 EMPENTES DEL TERRENY 

3.1 Mètode Simplificat (CTE) 

Per a terrenys de caràcter granular i homogeni, el càlcul dels coeficients d’empenta del terreny s’ha 
realitzat a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 6.4 i 6.8 del Document Bàsic DB 
SE-C Cimientos)  

Pel model geològic – estructura, es considera un mur vertical en un terreny homogeni, amb el terreny 
de coronació sensiblement horitzontal i amb un angle de fregament entre el terreny i el mur δ = 0. 

Les expressions pel càlcul dels coeficients d’empenta són: 

 

Coeficient Empenta Activa   KA=tg2(π/4-Ф/2) 

Coeficient Empenta Passiva KP=tg2(π/4+Ф/2) 

 

Essent: 

KA: El coeficient d’empenta activa. 

KP: El coeficient d’empenta passiva. 

Ф: L’angle de fregament intern del terreny expressat en radians. 

 

 



CÀRREGA ESFONDRAMENT (CAPACITAT PORTANT)
Mètode analític (Fórmula Terzaghi. Expressió 4.8 DB SE-C Cimientos)

Paràmetres de Càlcul
Unitat UG2

c 9,00 Cohesió (t/m2) ф 0,00 Angle Fregament Intern (º)
ga 1,50 Densitat (t/m3) D 0,50 Implantació Sabata Contínua (m)
Nc 5,14 Capacitat Càrrega D 0,70 Implantació Sabata Aïllada (m)

Nq 1,00 Capacitat Càrrega D 0,40 Implantació llosa (m)

Ng 0,00 Capacitat Càrrega Sc 1,00 Factor Forma Sabata Rectangular

dc 1,00 Factor Profunditat Sc 1,20 Factor Forma Sabata Quadrada

dq 1,00 Factor Profunditat Sq 1,00 Factor Forma

dg 1,00 Factor Profunditat Sg 0,70 Factor Forma (rectangular fins a 0,9)
F 3,00 Factor Seguretat

Sabates Aïllades Rectangulars

B (m) q=Dg cNcSc qNqdqSq qh/F (t/m2) qh/F kp/cm2 qh/F kN/m2

- 1,05 46,26 1,05 16,47 1,65 161,52

Sabates Aïllades Quadrades

B (m) q=Dg cNcSc qNqdqSq qh/F (t/m2) qh/F kp/cm2 qh/F kN/m2

- 1,05 55,51 1,05 19,55 1,96 191,76

Sabata Contínua

B (m) q=Dg cNcSc qNqdqSq qh (t/m2) qh/F kp/cm2 qh/F kN/m2

- 0,75 46,26 0,75 16,17 1,62 158,57

Llosa Armada

B (m) q=Dg cNcSc qNqdqSq qh (t/m2) qh/F kp/cm2 qh/F kN/m2

- 0,60 46,26 0,60 16,02 1,60 157,10

SITUACIÓ SENSE DRENATGE

1/2BgNgdgSg
0,00

1/2BgNgdgSg
0,00

1/2BgNgdgSg
0,00

1/2BgNgdgSg
0,00



CÀRREGA ADMISSIBLE DE SERVEI
Estimació Assentaments Mètode Elàstic ( F.1.2.4 DB SE-C Cimientos)

Paràmetres de Càlcul
Unitat UG2

Eu1 173,08 Modul Elàstic No drenat (kp/cm2.) Sabata aïllada.

E'1 150,00 Modul Elàstic (kp/cm2). Sabata aïllada.

Eu2 173,08 Modul Elàstic No drenat (kp/cm2). Sabata contínua.

E'2 150,00 Modul Elàstic (kp/cm2). Sabata contínua.

Eu3 380,77 Modul Elàstic No drenat (kp/cm2). Llosa.

E'3 330,00 Modul Elàstic (kp/cm2). Llosa.

Ip1 0,56 Coeficient Influència Sabata Quadrada (Àbac Fadum)

Ip2 0,77 Coeficient Influència Sabata Rectangular (Àbac Fadum)

Ip3 1,00 Coeficient Influència Sabata Continua (Àbac Fadum)

Ip4 0,77 Coeficient Influència Llosa (Àbac Fadum)

N30 8,00 SPT emprat per calcular el Mòdul
n' 0,30 Coeficient de Poison
nu 0,50 Coeficient de Poison No Drenat

Sabates Aïllades (Quadrades)

B (m) qbruta 0,75qbruta B/Eu Si (cm) Bqbruta 1-n2/E' St (cm) Qadm kN/m2

1,20 1,96 1,47 0,69 0,57 234,65 0,0061 0,80 191,76
1,40 1,96 1,47 0,81 0,66 273,76 0,0061 0,93 191,76
1,50 1,96 1,47 0,87 0,71 293,31 0,0061 1,00 191,76
1,60 1,96 1,47 0,92 0,76 312,86 0,0061 1,06 191,76
1,80 1,96 1,47 1,04 0,85 351,97 0,0061 1,20 191,76
2,00 1,96 1,47 1,16 0,95 391,08 0,0061 1,33 191,76
2,20 1,96 1,47 1,27 1,04 430,19 0,0061 1,46 191,76
2,40 1,96 1,47 1,39 1,14 469,30 0,0061 1,59 191,76
2,50 1,96 1,47 1,44 1,19 488,85 0,0061 1,66 191,76
2,60 1,96 1,47 1,50 1,23 508,40 0,0061 1,73 191,76
2,80 1,96 1,47 1,62 1,33 547,51 0,0061 1,86 191,76
3,00 1,96 1,47 1,73 1,42 586,62 0,0061 1,99 191,76

Sabates Aïllades (Rectangulars a/b=2)

B (m) qbruta 0,75qbruta B/Eu Si (cm) Bqbruta 1-n2/E' St (cm) Qadm kN/m2

1,20 1,65 1,24 0,69 0,66 197,64 0,0061 0,92 161,52
1,40 1,65 1,24 0,81 0,77 230,58 0,0061 1,08 161,52
1,50 1,65 1,24 0,87 0,82 247,05 0,0061 1,15 161,52
1,60 1,65 1,24 0,92 0,88 263,52 0,0061 1,23 161,52
1,80 1,65 1,24 1,04 0,99 296,46 0,0061 1,38 161,52
2,00 1,65 1,24 1,16 1,10 329,40 0,0061 1,54 161,52
2,20 1,65 1,24 1,27 1,21 362,34 0,0061 1,69 161,52
2,40 1,65 1,24 1,39 1,32 395,28 0,0061 1,85 161,52
2,50 1,65 1,24 1,44 1,37 411,75 0,0061 1,92 161,52
2,60 1,65 1,24 1,50 1,43 428,22 0,0061 2,00 161,52
2,80 1,65 1,24 1,62 1,54 461,16 0,0061 2,15 161,52
3,00 1,65 1,24 1,73 1,65 494,10 0,0061 2,31 161,52



Sabates Contínues

B (m) qbruta 0,75qbruta B/Eu Si (cm) Bqbruta 1-n2/E' St (cm) Qadm kN/m2

0,60 1,62 1,21 0,35 0,42 97,02 0,0061 0,59 158,57
0,80 1,62 1,21 0,46 0,56 129,36 0,0061 0,78 158,57
1,00 1,62 1,21 0,58 0,70 161,70 0,0061 0,98 158,57
1,20 1,62 1,21 0,69 0,84 194,04 0,0061 1,18 158,57
1,40 1,62 1,21 0,81 0,98 226,38 0,0061 1,37 158,57
1,50 1,62 1,21 0,87 1,05 242,55 0,0061 1,47 158,57
1,60 1,62 1,21 0,92 1,12 258,72 0,0061 1,57 158,57
1,80 1,62 1,21 1,04 1,26 291,06 0,0061 1,77 158,57
2,00 1,62 1,21 1,16 1,40 323,40 0,0061 1,96 158,57

Llosa Armada (A la cantonada)

B (m) qbruta 0,75qbruta B/Eu Si (cm) Bqbruta 1-n2/E' St (cm) Qadm kN/m2

8,00 1,60 1,20 2,10 1,94 1281,60 0,0028 2,72 157,10

Llosa Armada (En el centre)

B (m) qbruta 0,75qbruta B/Eu Si (cm) Bqbruta 1-n2/E' St (cm) Qadm kN/m2

8,00 1,50 1,13 1,05 3,64 600,00 0,0028 5,10 147,10



 
 
 

GEOCAM SL  Polígon Industrial Pla de Vidreres, nau 1  VIDRERES  17411  t 972 21 63 43  info@geocamweb.com 
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I. MEMÒRIA, AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ETUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica 
específica de seguretat de les obres de construcció del nou dipòsit d’aigua potable de 1000 m3 
a Argelaguer, així com l’execució de rases per al muntatge de canonades. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les 
previsions quant a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les 
derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de seguretat i Salut, 
segons la seva obligació en el camp de prevenció de riscs professionals, que haurà d’ésser 
aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció Facultativa, segons el 
cas, durant l’execució de l’obra; i per l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el 
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre que estableix els mecanismes específics per l’aplicació 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica 
l’obligatorietat de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres 
(Art. 4) Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 
seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents : 

a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,07.-€. 

En aquest cas és inferior. 

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. 

En aquest cas la durada estimada és de TRES mesos (60 dies efectius), amb un nombre 
màxim de treballadors de 8, i una mitjana de 5. 

c) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 
dies.  

En aquest cas serien 5 x 60 = 300 dies. 

Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. 

Queda, per tant,  justificada la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que tots els 
valors són inferiors als màxims que indica la normativa per a la redacció d’Estudi Bàsic. 

2. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Daniel Mallarach i Macias, amb títol 
professional d’arquitecte col·legiat COAC amb 12664-0, en el marc del Projecte Bàsic i Executiu 
per al nou dipòsit de 1000 m3 d'Argelaguer. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
3.1.SITUACIÓ DE L’OBRA 

Les obres es realitzaran a tocar dels actuals dipòsits, a la zona de Can Xac a Argelaguer.  

3.2.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
La descripció detallada de l’obra es troba en la Memòria del Projecte. 

3.3.UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 
� Moviments de terres 
� Estructures: dipòsit de formigó “in situ” 
� Conduccions i arquetes de registre 
� Reposicions de serveis afectats 
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3.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El pressupost d'execució material del projecte, sense incloure el pressupost previst per a 
seguretat i salut és de 186.025,36.-€. 

3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES 
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 4 mesos. 

3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS 
Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors en algun moment 
puntual. 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
La relació d'unitats constructives que composen les obres amb els seus riscs són les que es 
relacionen a continuació: 

1.- MOVIMENT GENERAL DE TERRES 

RISCS 
• Interferències amb els vehicles que puguin passar pel camí d’accés afectat per les 
obres. 
• Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària. 
• Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de maquinària, per 
sobrecàrregues en els extrems de l'excavació, per no utilitzar el talús corresponent, per 
variacions d'humitat del terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la 
temperatura, per fallida dels apuntalaments, etc.) 
• Caiguda al mateix o diferent nivell. 
• Caiguda d'objectes. 
• Atrapaments. 
• Interferència amb instal.lacions de subministrament públic. 
• Electrocució per contactes directes o indirectes. 
• Explosions 
• Vibracions 
• Projecció de partícules als ulls. 
• Pols i gasos. 
• Cops a mans, peus i cap. 
• Afeccions a la pell. 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 
• Especial cura en la senyalització de les obres, especialment en el tram de 
rasa a obrir pel camí de l’Avetosa. 
• En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
• Cops a mans, peus i cap. 
• Afeccions a la pell. 
• Xarxes o tel.les metàl.liques de protecció per a despreniments localitzats. 
• Sistema d'apuntalament en rases. 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Cinta de balisament. 
• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
• Baranes de protecció en talls i talusos de terra en proximitat de zones de 
pas i treball. 
• Senyals de tràfic. 
• Senyals de seguretat. 
• Detector de corrents erràtiques. 
• Topalls en abocadors. 
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2.- DIPÒSIT DE FORMIGÓ “IN SITU”  

RISCS 

• Cops contra objectes. 
• Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 
• Caiguda d'objectes i materials. 
• Ferides punxants en peus i mans. 
• Cops i talls produïts per eines de mà. 
• Interferència amb les esteses elèctriques. 
• Electrocucions. 
• Esquitxades de formigó als ulls. 
• Dermatosis pel ciment. 
• Erosions i contusions per manipulació. 
• Generació de pols. 
• Atropellaments per màquines i vehicles. 
• Atrapament per maquinària. 
• Ferides per màquines talladores. 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Cinta de balisament. 
• Senyals de seguretat. 
• Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges. 
• Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures. 
• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 
• Vàlvules antiretrocés. 

 

5.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el Document nº2 de l’Estudi 
Bàsic Projecte: “Plec de Prescripcions Tècniques”. 

6.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

- Atropellaments 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Inhalació de pols. 

7.- PREVENCIÓ DEL RISC 
7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Armilles reflectants 
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
- Guants d'ús general 
- Guants de goma 
- Botes d'aigua 
- Botes de seguretat de cuir 
- Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l’obra, segons 
conveni col·lectiu provincial. 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes 
- Protectors auditius 
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- Mascaretes antipols 
- Protectors auditius 
- Cinturó antivibratori 
- Roba contra la pluja 

7.2. SENYALITZACIÓ 

• Senyals de Stop en sortides de vehicles. 
• Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares, proteccions auditives, 
botes i guants. 
• Entrada i sortida de vehicles. 
• Prohibit el pas a tota persona al.liena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 
prohibit aparcar. 
• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. 
De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que intervenen 
en cada fase o activitat de la mateixa. 

7.3. INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 
la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de 
les seves tasques. 

7.4. FORMACIÓ 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 
a l'obra. 

7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà 
mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 
hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 

És preceptiu disposar a l’Obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un 
transport ràpid dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

7.6. RECONEIXEMENT MÈDIC 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement 
mèdic, que es repetirà cada any. 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat 
periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas necessari 
s’instal·laran aparells per la seva cloració. 

7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, el tram de carretera afectat per les 
obres de col·locació de la canonada. 

Hi haurà senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i s'adoptaran 
les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

En la zona de treballs del nou dipòsit se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es 
prohibirà el pas a tota persona al·liena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 
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- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

Si algun camí o zona de l’obra pogués ser afectat per projeccions de pedres en fer 
l’obertura de pista i el moviment de terres s’establirà l’oportú servei d’interrupció del 
trànsit, així com els senyals d’avís i advertència que siguin precisos. 

8. CONCLUSIÓ 
Amb el contingut de la present memòria i dels demés documents que composen l’estudi 
de seguretat i salut, hom considera que està suficientment detallats tots els extrems 
previstos en la legislació vigent sobre seguretat i salut en el treball. 

És així que es sotmet a l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau. 

 

 
 
Argelaguer, a data de signatura electrònica 

El PROMOTOR      L’ARQUITECTE 
Per l'AJUNTAMENT D'ARGELAGUER   Daniel Mallarach i Macias. COAC 12664-0 
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