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COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)

1. INTRODUCCIÓ
El present projecte constructiu descriu les actuacions plantejades per la millora del
sistema d’abastament d’aigua del nucli de població de Coforb del municipi de Capolat,
de la comarca del Berguedà. Concretament, l’actuació té previst la construcció d’un pou
profund per captar aigua freàtica per subministrar aigua al dipòsit de distribució d’aigua
potable del nucli de població de Coforb. L’actuació té per objectiu garantir el
subministrament de la població així com adaptar les instal·lacions pel compliment de les
directrius incloses al RD 902/2018, de 20 de juliol, en el que s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

2. CONTEXT GENERAL
El municipi de Capolat té una extensió de 34,1 Km2, i el nucli principal de població
es troba a una altitud de 1.279 metres. El municipi es situa a l’oest de la comarca del
Berguedà i limita amb els termes municipals de Navès i Guixers (Solsonès) i Castellar
del Riu, Berga, Avià i l’Espunyola (Berguedà).
La població es troba disseminada en diversos nuclis urbans: Capolat, Llinars,
Rossinyols i Coforb, Sant Andreu de Farners i Travil. La població total del municipi és
de 96 habitants (cens de 2018), fet que representa un augment continu des del 2000.
La base econòmica de la població és rural, fonamentat en l’explotació de la fusta dels
nombrosos boscos del municipi (pins, roures, alzines...) i grans extensions de conreus
de blat, blat de moro i patates, així com explotacions ramaderes de bestiar boví i porcí.
L’Ajuntament de Capolat és el titular i responsable de la gestió del servei
d’abastament d’aigua potable del municipi.

2.1. Descripció de la xarxa d’aigua dels nuclis de població
El municipi de Capolat té tres xarxes d’abastament d’aigua potable associades als
nuclis de població de Capolat, Coforb i Sant Andreu de Farners:
•

•

•

Zona Capolat 1: l’aigua és captada al pou de Capolat, que té bona qualitat, i és
emmagatzemada al dipòsit de Capolat i distribuïda a la xarxa de distribució. El
principal problema de la xarxa és el manteniment del pou.
Zona Farners: l’aigua és captada a la Font de Farners, té bona qualitat, és
emmagatzemada al dipòsit de Farners i distribuïda a la xarxa de distribució del
nucli de població. El principal problema de la xarxa és que l’abastament no està
garantit en episodis de sequera o a l’estiu, per la manca de quantitat d’aigua.
Zona Coforb: l’aigua és captada del Pantà de la Rasa del Portet situat a cota
1038m, d'una capacitat aproximada de 10.000m3 amb una conca hidrogràfica de
0,5Km2 i que a més presenta elevada acumulació de llims.
A 300-400 metres del pantà hi ha una antiga guixera que origina contaminació
amb sulfats i possiblement episodis puntuals de manganès a l’aigua del pantà.
En aquesta zona es van instal·lar una petita estació de tractament amb uns filtres
de sorra al costat del dipòsit de capçalera situat a cota 1026m i de 40m3 de

Memòria

-3-

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POU PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE
COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)

capacitat. Aquests filtres requereixen elevat manteniment i neteja degut a
l’elevada terbolesa que prové del pantà.

2.2. La problemàtica de la xarxa d’aigua de Coforb
La zona de Coforb 1, pateix successius episodis de terbolesa, fet que origina que
periòdicament l'Ajuntament hagi de publicar comunicats a la població de no usar l’aigua
per consum de boca.

Figura 1. Esquema de subministrament de la xarxa d’aigua de Coforb

L'estació de tractament existent, no té prou capacitat per filtrar la terbolesa de la
captació. La terbolesa també s’acumula en les conduccions i dins les alternatives
plantejades cal plantejar una solució que garanteixi una qualitat òptima amb les màximes
garanties de subministrament.

Figura 2: Equips de tractament de l’ETAP
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Figura 3: Pantà de Coforb i dipòsit de distribució amb caseta ETAP

2.3. Objecte de l’actuació
L’objectiu del present projecte, juntament amb memòria, plànols i annexos és definir
una solució definitiva per a l'abastament de la zona de subministrament de Coforb 1, per
tal de garantir una qualitat d'aigua òptima en compliment del RD 902/2018, amb quantitat
suficient per tota la demanda actual i futura.
•

La proposta consisteix en la construcció d'un pou de captació d'aigua
d’aqüífer profund, per tal d'abastir l'actual dipòsit

3. DADES GENERALS
Taula 1: Ubicació de l'obra
POBLACIÓ
CODI POSTAL
LLOC
(coordenades UTM31N ETRS89)

Capolat (Berguedà)
08619
X: 396.681
Y: 4.659.540

Taula 2: Tècnics autors del projecte
NOM
DNI:
TITULACIÓ:
Nº COL·LEGIAT
NOM
DNI:
TITULACIÓ:
Nº COL·LEGIAT

Francesc Solé Duocastella
47100981-V
Enginyer Tècnic Industrial
20.657
Albert Herrero Casas
47684627S
Enginyer de Camins, Canals i Ports
25.493
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4. JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA
A partir de l’estudi d’alternatives plantejat en l’Annex-3, i un cop determinada
l’alternativa de manera consensuada entre Diputació de Barcelona, Agència Catalana
de l’Aigua i Ajuntament de Capolat, s’ha considerat com a opció més factible,
l’Alternativa 7, corresponent a la construcció d’un nou pou de captació d’aigua.
Un cop definida l’alternativa, s’han realitzat un conjunt d’estudis paral·lels per tal de
validar la opció.

4.1.

Emplaçament i característiques del pou

Per tal de validar l’alternativa escollida, s’ha estudiat la geologia de la zona i els
emplaçaments possibles. Dins l’Annex-4 “Estudi de caracterització hidrogeològica”, se’n
mostren les conclusions:

EMPLAÇAMENT
•

S’ha definit la ZONA 2 (propera a la zona del dipòsit de Capolat), com una
zona totalment vàlida i de característiques geològiques molt semblants a la
ZONA 1 i ZONA 3. Aquesta opció és l’econòmicament més òptima, ja que es
minimitzen les canalitzacions i és fàcilment connectable amb la xarxa
elèctrica.

Figura 4: Zones estudiades hidrogeologicament

PROFUNDITATS
•

Totes les zones estudiades, presenten característiques similars en quan a
profunditat i potencial d’aigua, motiu pel qual segueix essent la ZONA 2 una
opció totalment viable en quan a ubicació del pou.
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Figura 5: Taula comparativa

4.2.

Selecció dels equips d’elevació

Consums
Per tal de definir els equips de bombeig a instal·lar, s’ha determinat la demanda a
satisfer a la xarxa de Coforb, segons els abonats i caps de bestiar als quals s’ha de
subministrar (veure annex-4):
Taula 3: Dotacions d'aigua xarxa COFORB
Nº HABITANTS CENSATS (2018)
Nº HABITANTS (ESTIU)
CONSUM MÀXIM DOMÈSTIC (m3/dia)
Dotació 250 l/hab
Nº CAPS DE BESTIAR
CONSUM MÀXIM AGRÍCOLA I RAMADER (m3/dia)
Dotació 80 l/animal
CONSUM MITJÀ (m3/dia)
CONSUM PUNTA (m3/dia)

19 hab
38 hab
4,75 m3/dia
400 animals
32 m3/dia
36,75 m3/dia
73,50 m3/dia

Dimensionament bomba
Per tal de definir els equips de bombeig a instal·lar, s’ha considerant el cas més
desfavorable amb un factor de màxima demanda dels mesos punta d’estiu. Convé dir,
que malgrat tot, la major part de l’any funcionarà amb un regim inferior:
Taula 4: Característiques equip bombeig
CONSUM MÀXIM
Nº HORES FUNCIONAMENT/DIA
CABAL NOMINAL BOMBA
ALÇADA

•
•

73,5 m3/dia
20 h (4h PUNTA = bomba aturada)
3,67 m3/h
250-300m.c.a.

Es selecciona una bomba capaç d’elevar 3,5 a 5 m3/h a 300 m.c.a..
No obstant, les característiques definitives de l’equip d’impulsió es seleccionaran
un cop perforat el pou i realitzat l’assaig d’aforament corresponent.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
En aquesta secció es descriu el detall de la solució que s’ha considerat més
avantatjosa per assolir els objectius específics plantejats. Es descriuen les accions
proposades i els aspectes tècnics més rellevants de les actuacions implicades. La
següent figura mostra la ubicació del nou pou en relació al dipòsit de distribució existent,
així com les diferents modificacions efectuades sobre les instal·lacions adjacents.

Figura 6. Emplaçament del nou pou i actuacions plantejades en el marc del projecte: nou
pou de captació, armari amb el comptador elèctric, tancament perimetral

5.1. Fase d’investigació
La primera fase del projecte consistirà en la perforació del sondeig d’investigació
amb sistema de rotopercussió de 220 mm de diàmetre amb la maquinària i els mitjans
auxiliars necessaris per executar-la. No hi ha suficient informació de la zona on
s’executa la perforació per determinar amb seguretat a quina profunditat es localitzarà
l’aigua freàtica. Per això, tenint en compte aquesta incertesa, el projecte preveu executar
la perforació del sondeig fins una longitud variable entre 200 i 400 metres de profunditat.
Per garantir la protecció del sondeig, es preveu la col·locació d’un tub d’acer de
revestiment de la perforació de 300 mm de diàmetre i 4 mm de gruix i una protecció a la
part superior del sondeig per evitar l’entrada de terra o aigua a la perforació.
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Taula 5: Resum fase investigació
400 mts
D=220 mm
D=300mm (3 mts superiors)

PROFUNDITAT MÀXIMA PREVISTA
DIÀMETRE PERFORACIÓ
REVESTIMENT

Figura 7: Imatges d'una màquina perforadora amb sistema de rotopercussió a circulació directa
en fase d'investigació

5.2. Fase d’eixamplament i revestiment del pou
Si es confirma en la fase d’investigació que hi ha aigua freàtica a una profunditat
entre 200 i 400 metres, la segona fase del projecte consistirà en l’eixamplament i el
revestiment de la perforació executada en la fase anterior. La reperforació del sondeig
serà realitzada amb sistema de rotopercussió amb un diàmetre variable entre 220 i 310
mm amb els mitjans necessaris al llarg de tota la longitud de la perforació.
En funció dels trams on es localitzi l’aigua freàtica, es col·locarà:
•
•

Tub cec d’acer de revestiment de D=260x6 mm en els trams on no es preveu
l’entrada d’aigua freàtica
Tub d’acer de revestiment de filtre de planxa perforada de D=260x6mm pels
trams on es preveu l’entrada d’aigua freàtica

A la part superior del pou, es col·locarà un anell d’acer per a la cimentació anul·lar
del pou amb morter especial i una tapa de pou amb cadenat per impedir la contaminació
de la perforació. La següent figura mostra les dimensions dels elements de la part
superior del pou. L’esquema vertical complet es pot consultar al Document nº2 de
Plànols:
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Figura 8. Emplaçament del nou pou i actuacions plantejades en el marc del projecte: nou pou
de captació, armari amb el comptador elèctric, tancament perimetral
Taula 6: Resum fase eixamplament
PROFUNDITAT MÀXIMA AIXAMPLAMENT
DIÀMETRE PERFORACIÓ
REVESTIMENT
REVESTIMENT TRAM FILTRE
MATERIAL REVESTIMENT

300 mts
D=312 mm
D=260 x 6mm
D=260 x 6mm (24 mts)
Acer

5.3. Aforament i analítica
Per comprovar la capacitat del pou per subministrar en la quantitat i qualitat que
requereix el municipi, es realitzarà un aforament i una analítica completa de l’aigua
captada.
Per comprovar la quantitat d’aigua es realitzarà l’aforament del pou de forma
contínua durant 24 hores, amb un equip de bombeig de 25CV col·locat a una profunditat
inferior als 300 metres, amb operaris especialitzats i mitjançant un camió grua.
L’aforament servirà per mesurar el volum d’aigua extreta, mitjançant un cabalímetre i
també es controlarà la capacitat de recuperació de la captació durant 2 hores després
de l’aforament.
Per comprovar la qualitat de l’aigua es realitzarà una analítica completa d’aigua dels
paràmetres del Real Decret 902/2018, amb l’aigua recollida de la mostra en la fase final
de l’aforament i per part d’un laboratori acreditat.
Taula 7: Registre de dades de l'assaig de bombament
Nivell 24h abans de la prova
Nivell abans de l’inici de la prova
Temps-nivell amb bombament sostingut
Temps-cabal amb bombament sostingut
Temps-nivell de la recuperació
Nivell 24h després de la prova
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5.4. Equipament del pou
Si els resultats de l’aforament i l’analítica garanteixen aigua amb una quantitat i
qualitat suficient, es col·locarà el següent equipament al pou, per tal d’omplir el dipòsit
de Coforb.

Figura 9. Detall de l’equipament del pou
Taula 8: Característiques dels equips d'elevació
BOMBA
POTÈNCIA ELÈCTRICA
CANONADA D’IMPULSIÓ
PROFUNDITAT INSTAL·LACIÓ
TUB DE NIVELL PIEZOMÈTRIC
CABLE ALIMENTACIÓ
CABLE PROTECCIÓ SONDES
CABALÍMETRE
QUADRE COMANDAMENT

Submergible tipus GRUNDFOS SP5A-60
5,5 kW (3x400Vac)
Acer inoxidable AISI304L – 1”1/2
288 mts
PVC D=32mm
3x10+T10mm2
SI
Tipus RAIG MÚLTIPLE DN=40mm
SI, amb arrencador estàtic

Els detalls de l’equipament del pou es poden consultar al plànol 5 del Document nº2.

5.5. Arqueta del pou i tancament perimetral
Per protegir tots els elements del pou s’excavarà i acondicionarà el terreny per la
col·locació d’una arqueta a la sortida del pou. L’arqueta serà prefabricada de formigó
amb unes dimensions aproximades de 1,5 m de llargada, 1 metre d’amplada i 1 metre
de profunditat amb una tapa de planxa zincada d’acer amb cadenat.
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Per limitar l’accés i protegir la captació, es col·locarà una tanca perimetral, formada
per una malla d’acer galvanitzat plastificada de simple torsió i recolzada en pals
metàl·lics d’acer galvanitzat plastificat instal·lats en daus de formigó HM-20 de 40 x 40
x 40 cm amb el seu interior formigonat.

5.6. Escomesa elèctrica
Caldrà donar d’alta un nou punt de subministrament elèctric a la zona prevista, així
com realitzar la corresponent instal·lació i legalització. Actualment, el dipòsit de Capolat
s’alimenta a través d’una línia elèctrica provinent d’unes dependències municipals,
situades a escassos 100 mts, no obstant, no es disposa de suficient potència per tal
d’alimentar els equips previstos.
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Capolat ha sol·licitat a la companyia
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL amb número de referència AMAN001
0000273468-1 per un nou subministrament amb una potència de 10,39kW, a confirmar
un cop fet l’aforament. El pressupost per la connexió de l’abonat, facilitat per l’empresa
és de 6.727,32€ (sense IVA) i de 8.140,06€ (amb IVA).

Figura 10: Nou punt elèctric de subministrament al dipòsit de Coforb

6. CÀLCULS HIDRÀULICS
Les actuacions incloses en aquest projecte constructiu han de garantir un
comportament adequat de la infraestructura des del punt de vista hidràulic. En constituir
un element clau del sistema d’abastament del municipi, s’ha d’assegurar que la
instal·lació permet el transport del cabal requerit en condicions d’eficiència i durabilitat.
En conseqüència, es realitza l’anàlisi dels diferents elements i es seleccionen les
alternatives més adients des del punt de vista tècnic, hidràulic i econòmic.
El dimensionament hidràulic de la infraestructura fa referència als següents punts:
•

Dimensionament del cabal de bombament de la captació
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L’Annex 5 de càlculs hidràulics mostra els detalls sobre els càlculs realitzats en el
dimensionament hidràulic de la infraestructura, així com les bases teòriques en què es
recolzen aquests anàlisis.

7. AFECTACIONS
El projecte no té afectació als Espais d’Interès Natural (PEIN i Xarxa Natura 2000),
segons les bases de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Tenint en compte aquest fet, el projecte no requereix de la redacció d’un
Estudi d’Impacte Ambiental.

Figura 11. Afectacions del projecte, identificada en vermell

Els serveis afectats en l’àmbit del projecte queden restringits a les canalitzacions de
la xarxa d’abastament d’aigua entre el Pantà de Coforb, el dipòsit de distribució, l’ETAP
i la xarxa de distribució del nucli de població. No es preveu cap altra afectació en el marc
de les actuacions que s’inclouen en el present projecte.

8. PLA DE TREBALLS I TERMINIS D’EXECUCIÓ
El pla de treballs plantejat per l’execució de les obres descrites te una duració total
de 2 mesos. L’Annex 6 presenta una descripció detallada de les tasques, les duracions
assignades a cadascuna d’elles i els condicionants que afecten al seu desenvolupament
a nivell de precedències i marges requerits.

9. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d’un any a partir de la recepció provisional de l’obra.
Aquest període es considera suficient per poder observar el comportament de les obres
i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

Memòria
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10.

LEGISLACIÓ VIGENT

La contractació administrativa de les obres s’haurà de fer d’acord amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

11.

REVISIÓ DE PREUS

Donat que el pla d’execució de les obres és de 2 mesos, no es preveu cap revisió de
preus.

12.

RESUM DEL PRESSUPOST

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma
d’obra, dels materials i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses
unitats d’obra. La justificació de les diferents partides es presenta al Document nº 4.
Pressupost. Els preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses
d’assaigs corresponents.
Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels plànols del projecte,
s’ha elaborat la valoració de les obres, inclosa en l’esmentat Document nº4 del present
projecte constructiu. D’aquesta valoració se’n extreu el següent resum:
El pressupost d’execució material suma la quantitat de 127.568,63€.
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) suma la quantitat de
151.806,67€.
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) suma la quantitat de
183.686,07€.

13.

DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

Els documents que formen part d’aquest projecte són:
•

•
•

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS
o Memòria
o Annex 1: Característiques principals
o Annex 2: Reportatge fotogràfic
o Annex 3: Estudi d’alternatives
o Annex 4: Estudi hidrogeològic
o Annex 5: Càlculs hidràulics
o Annex 6: Pla d’obra
o Annex 7: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
o Annex 8: Gestió de residus
o Annex 9: Escomesa elèctrica
DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Memòria
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•

DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST

14.

CONCLUSIÓ

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que
constitueixen aquest projecte, es considera que les obres estan suficientment definides
per poder-les executar correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de
l’administració.
Capolat, novembre de 2020,
Els enginyers autors del projecte,

Albert Herrero Casas

Francesc Solé Duocastella

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Enginyer Tècnic Industrial

Memòria
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE
En el present annex es resumeixen les principals característiques de les actuacions
plantejades en aquest projecte.
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL POU
FASE D’INVESTIGACIÓ
Profunditat prevista (màxim)
Diàmetre del sondeig
FASE D’EIXAMPLAMENT I REVESTIMENT
Profunditat prevista (màxim)
Diàmetre perforació
Revestiment
Revestiment tram filtre
Material revestiment

EQUIPAMENT DEL POU
ELECTROBOMBA
Model
Cabal nominal
Alçada a bombar
Motor
CANONADA D’IMPULSIÓ I CABLES
Profunditat instal·lació (màxim)
Diàmetre
Material
Cables de subministrament elèctric
Tub de protecció de la sonda de nivell
Comptador

Annex 1

400 m
D=220 mm
300 m
D=312 mm
D=260 x 6mm
D=260 x 6mm (24 m)
Acer

Grundfos SP5A-60 o similar
5,0 m3/h
300 m.c.a.
7,5 kW (3x400Vac)
288 mts
D=1’’ 1/2
Acer inoxidable AISI304L
4 x 10 mm2 amb aïllament de 0,6-1 kV
PVC de 32 mm de diàmetre
Raig múltiple DN=40mm
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1. INTRODUCCIÓ
En el present annex es realitza un recull fotogràfic il·lustratiu dels elements més
rellevants del present projecte.

2. RECULL FOTOGRÀFIC

Figura 1. Vista de l’exterior del dipòsit de distribució de Coforb

Figura 2. Exterior de la actual estació de tractament, ubicada al costat del
dipòsit de distribució

Annex 2
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Figura 3. Comptador de sortida del dipòsit de distribució al nucli de Coforb

Figura 4. Superfície del Pantà de Coforb, infraestructura que actualment abasteix el dipòsit de
distribució de Coforb

Annex 2
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Figura 5. Parament aigües avall de la presa del Pantà de Coforb

Figura 6. Vista de l’accés a l’emplaçament del dipòsit i el pou projectat des de la carretera BV4241

Annex 2
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1. INTRODUCCIÓ
En el present annex s’exposen les alternatives que s’han considerat a l’hora de
plantejar una alternativa definitiva per tal de resoldre la problemàtica del nucli de Coforb.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
L’Ajuntament de Capolat, de forma coordinada amb el Servei de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), han estudiat diferents
alternatives per reduir la terbolesa de l’aigua i complir amb les problemàtiques de
qualitat:

2.1.

Alternativa 1: Netejar el pantà

Inconvenients:


Es una tasca que és competència de l’ACA i l’Ajuntament descarta sol·licitar
la neteja, perquè l’origen de la contaminació seguirà estant present aigües
amunt del Pantà de Coforb

2.2.

Alternativa 2: Instal·lar un sistema de desbast

Característiques:
 Una reixa de grollers, a la sortida del pantà o a la conducció del pantà al
dipòsit de capçalera, sistema que hauria de ser practicable per poder ser
netejat.
Inconvenients:
 No elimina la terbolesa ni els problemes de qualitat de l’aigua (la presència
de sulfats) perquè els sistemes de desbast no poden eliminar els compostos
associats

2.3.

Alternativa 3: Construir una bassa de decantació

Característiques:
 Amb llit de graves de diferent gramatge per fer realitzar la filtratge inicial.
Inconvenients:
 Té un elevat cost econòmic perquè les basses de decantació són una
infraestructura amb uns alts costos d’inversió i de manteniment, i més tenint
en compte que la zona del projecte té una orografia amb força relleu

2.4.

Alternativa 4: Construir un dipòsit de decantació

Característiques:
 Previ al filtre i un sistema de dosificació de floculant.
Inconvenients:
 Té un elevat cost econòmic d’inversió i de manteniment i, com en el cas de
la bassa de decantació, presenta majors dificultats per l’orografia del terreny

Annex 3
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2.5.

Alternativa 5: Renovar i/o redimensionar els filtres

Característiques:
 Previs al dipòsit de capçalera.
Inconvenients:
 Com els dos anteriors casos, té un elevat cost econòmic d’inversió i de
manteniment

2.6.

Alternativa 6: Construir diferents punts de purga

Característiques:
 A la xarxa de distribució
Inconvenients:
 Com en el cas de l’alternativa 2, no és una solució que garanteixi la solució
del problema

2.7.

Alternativa 7: Construir un pou

Característiques:
 Per a la captació d’aigua freàtica per substituir l’aigua del Pantà per la
captada com la principal font d’abastament.
Inconvenients:
 Té un elevat cost econòmic d’inversió

Descripció de l’alternativa elegida
Les alternatives 1, 2 i 6 plantegen solucions que no garanteixen la resolució de la
problemàtica en l’aigua captada al Pantà de Coforb. Per aquest motiu, aquestes
alternatives han estat descartades. Les alternatives 3, 4, 5 i 7 plantegen solucions que
garanteixen la resolució de les problemàtica, però que tenen uns costos econòmics
elevats. Comparant les quatre alternatives, la solució que presenta uns menors costos
econòmics d’inversió i de manteniment és clarament l’alternativa 7.

3. CONCLUSIONS
Finalment, considerant els motius exposats, l’alternativa escollida es correspon a
construir un pou per a la captació d’aigua freàtica per establir l’aigua captada com la
principal font d’abastament d’aigua del nucli de població.

Annex 3
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Caracterització hidrogeològica per un nou pou d'abastament
Capolat – Barcelona –
1 – INTRODUCCIÓ
1.1.- ANTECEDENTS I OBJECTIUS
A instàncies de l’ AJUNTAMENT DE CAPOLAT es realitza el present informe
de caracterització geològica i hidrogeològica de la zona est del terme municipal
de Capolat (Berguedà) i per tal d'analitzar la possible ubicació d'un nou
abastament d'aigua subterrània a la població.
Actualment l’abastament d’aigua en aquesta zona es realitza mitjançant
l’emmagatzematge d’aigua d’escorrentiu superficial procedent del denominat
‘Pantà de la Rasa del Portet’ i el qual presenta deficiències dels paràmetres
físics i químics bàsics per a l’abastament.
L'anàlisi hidrogeològic permet estimar, entre d’altres, el funcionament
hidrogeològic i determinar les zones més favorables per la realització d'un
abastament d'aigües subterrànies.
1.2.- TREBALLS REALITZATS
Per tal d’acomplir els objectius proposats s’han realitzat els següents treballs:
-

Caracterització geològica i litològica de la zona

-

Hidrologia superficial

-

Hidrologia subterrània i estimació del funcionament hidrogeològic
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1.3.- LOCALITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI
La zona d’estudi se situa a la zona est del terme municipal de Capolat
(Viladomat) al peu de l’extrem oest de la serra de Queralt i amb una cota
topogràfica de 920 msnm (extrem sud) fins als 1450 msnm (serrat de l’Àliga).
L’àrea analitzada es troba al sud de la serralada prepirinenca i forma part de la
zona alta del riu Llobregat. Tot i això el municipi de Capolat se situa en una
divisòria d’aigües (Coll de Jouet) entre aquesta conca i la conca del riu
Cardener i que determinaria, també, el seu comportament hidrogeològic.

Figura 1.1.- Mapa topogràfic general de la zona d’estudi i ubicació de la captació superficial
actual (punt taronja) al Pantà de la Rasa del Portet (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya,
Escala: 1:25.000)
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1.4.- CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES GENERALS
Les dades climàtiques generals de la zona estudiada són les següents:
Paràmetre

Valor

Pluja mitjana

850 a 900 mm fins a 900 a 950 m a l’extrem nord

Temperatura mitjana

11 a 12 ºC (disminuint en 1-2 ºC a la zona nord)

Règim pluviomètric

Primavera – Estiu - Tardor -Hivern (a l’extrem est
passa a ser l’estiu l’estació més plujosa)

Evapotranspiració

572 a 712 mm (Thornthwaite)

Potencial
Dèficit hídric

0 a 100 mm (disminuint a valors nuls a la zona nord)

Tipus clima

Humit a subhumit (Thornthwaite)

Taula 1.1.- Característiques climàtiques generals de la zona de Capolat
(Font: Atles Climàtic de Catalunya, Dep. Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)

Figura 1.2.- Mapa general de distribució de la precipitació mitjana anual a la zona i on es pot
observar el valor creixent cap al nord i passant de 800 a 850 mm a l’extrem sud de Capolat fins
a valors de 900 a 950 mm a límit nord del terme municipal (Font: Atles Climàtic de Catalunya,
Visor: Miramon)
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2 – CARACTERITZACIÓ LITOLÒGICA DELS MATERIALS
2.1.- GEOLOGIA GENERAL DE LA ZONA
Des del punt de vista geològic la zona del municipi de Capolat se situa al límit
nord de la denominada depressió central catalana i delimitada pels relleus
prepirinencs de les serres de Queralt i Tossals.
Aquesta depressió, d’origen tectònic, forma part de l’extrem est de la conca de
l’Ebre i formada, bàsicament, per potents paquets sedimentaris d’edat terciària
de conglomerats i gresos a la zona perimetral de la conca i per argiles, lutites i
dipòsits evaporítics de guixos i sals a les zones més interiors.
Els relleus de la zona formen part del denominat mantell del Cadí i que
presenten una estructura d’encavalcament enfront els materials terciaris de
recobriment de la depressió terciària i tal com es pot observar en les següents
figures:

Figura 2.1.- Mapa geològic general de la zona i ubicació de la zona analitzada (cercle vermell) i
on s’observa el límit tectònic del mantell del Cadí (zona nord) amb la depressió terciària.
(Font: www.igme.es; Escala: 1:250.000)
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Figura 2.2.- Tall geològic simplificat de l’Àrea Prepirinenca (Font: Martinez, A., Tudela M.
(2013))

El sòcol geològic de la zona està format per conglomerats massius amb
cabussaments molt grans (> 70º) fins a la verticalitat a la zona en contacte amb
les serralades prepirinenques indicades, i amb una ràpida i progressiva
disminució dels cabussaments (< 10º) en direcció sud.

Figura 2.3.- Tall geològic general de la zona prepirinenca i on s’observen els elevats
cabussaments a la zona analitzada (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

El gruix dels materials sedimentaris existents en aquesta zona presenten valors
molt elevats i en total superen els 2000 a 2500 m amb variacions en funció de
l’estructura tectònica regional.
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Des del punt de vista geomorfològic la zona d'estudi se situa a la vessant sud
de la serra dels Tossals la qual es troba reomplerta per sediments detrítics
provinents de l'erosió d’aquests relleus així com d'arrossegaments fluvials i
torrencials dels barrancs i torrents locals.
A la zona d’estudi es poden diferenciar, almenys, dos formacions:
Terciari (sòcol geològic)
Aquests materials estan formats bàsicament per conglomerats massius, gresos
i argiles amb un gruix total que supera els 300 m i segons els afloraments
existents a la zona.
Quaternari (materials de recobriment)
Aquests materials estan formats per materials detrítics (sorres i graves) i
cohesius (llims i argiles) amb diferents graus de cimentació, formant petits
nivells carbonatats de potència i distribució molt variable i més abundants a
sostre de la formació.
La distribució d'aquests materials s’observa al llarg de tota la vessant analitzada
i es fan més evidents i importants a les valls encaixades de la zona (torrents,
rieres i rases).
S'estima una potència molt variable amb gruixos < 2 m en alguns trams del
vessant i fins a > 5 m a les proximitats de les lleres locals.
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Figura 2.4.- Mapa geològic de la zona amb ubicació de la zona analitzada
(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Escala: 1:50.000)

2.2.- PERFIL ESTRATIGRÀFIC DEL SUBSÒL
Tenint en compte els materials aflorants als talussos naturals de la zona es
poden estimar, de sostre a base, els següents nivells:
• Nivell 1 (quaternari): Dipòsits granulars de sorres, graves, llims i argiles i en
forma de dipòsits de vessant i fons de vall.
Aquests materials recobreixen parcialment el substrat geològic de la zona i
presenten un gruix menor a 1 m a les zones més elevades fins a valors
superiors als 5 m a les zones més topogràficament deprimides.
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Figura 2.5.- Detall dels paquets granulars amb major entitat i que recobreixen el substrat
geològic de la zona (Fotos: 27/08/20)

Figura 2.6.- Imatge general de la zona d’estudi on el recobriment del sòcol geològic és variable
(Foto: 27/08/20)

• Nivell 2 (sòcol terciari): Massís rocós de conglomerats localment massius amb
nivells de gresos i lutites.
El cabussament d’aquets materials és molt variable amb valors > 60º en
direcció nord i nord-est fins a la verticalitat a les zones al peu de la serra de
Queralt i dels Tossals amb valors gairebé horitzontals en direcció sud.
La variabilitat observada està associada a la discordança progressiva existent a
la zona així com l’existència d’un plec sinclinal de petites dimensions.

GEOSUD 2020

8

Caracterització hidrogeològica per un nou pou d'abastament
Capolat – Barcelona –

Figura 2.7.- Imatge dels cabussaments importants i amb verticalitat del sòcol geològic terciari i a
la zona del dipòsit d’emmagatzematge de l’ETAP de Coforb (Fotos: 27/08/20)

Figura 2.8.- Imatge de la progressiva disminució dels cabussaments del materials geològics en
direcció sud i a la zona de la ctra. BV-4241 dipòsit d’emmagatzematge de l’ETAP de Coforb
(Fotos: 27/08/20)
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3.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL
La zona analitzada es troba situada a la zona alta de la conca de la riera de
Bellús – riera de Graugés i tributari pel marge esquerre del riu Llobregat
El drenatge natural de la zona presenta una direcció nord – nord-oest a sud i
sud-est amb pendents molt elevades i associades als relleus de les serres dels
Tossals.
Els torrents més importants de la zona, i que formen part de la riera de Bellús,
són la rasa de Balart, rasa de Rossinyol i la Foranca a més e la pròpia riera de
Bellús.
L’activitat hidràulica en aquestes zones està associada a l’escorrentiu
superficial de les pluges així com a la intersecció del nivell freàtic superficial
(fonts i surgències naturals) així com puntualment amb el nivell piezomètric
profund i el qual s’intercepta puntualment a la zona de capçalera de la riera de
Bellús i a la zona dels Tossals i serrat Gran.

Figura 3.1.- Imatge de la xarxa de drenatge superficial a la zona d’estudi
(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Escala 1:50.000)
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4 – CARACTERITZACIÓ HIDROGEOLÒGICA DE LA ZONA
4.1.- HIDROGEOLOGIA GENERAL
Des del punt de vista hidrogeològic la zona analitzada se situa al nord de la
unitat hidrogeològica 205 – Solsona.
Aquesta unitat compren l’àrea de l’Oligocè de la zona de part de la depressió
central catalana i format, bàsicament, per margues, guixos, conglomerats,
gresos i lutites així com el seu recobriment quaternari a les zones amb xarxa
hidràulica.
A l’extrem nord està en contacte mecànic i tectònic amb la unitat hidrogeològica
116 -Pedraforca, la qual està formada per materials mesozoics i terciaris en
forma de calcàries, conglomerats i margues així com els respectius
recobriments quaternaris a les zones més topogràficament deprimides i
vessants naturals.

Figura 4.1.- Mapa hidrogeològic general de la zona amb ubicació de l’àrea d’estudi
(Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Escala: 1:250.000)
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La zona d’estudi se situa a sobre d’una potent sèrie oligocena de conglomerats
massius i gresos els quals es troben afectats per una discordança progressiva i
a la zona de contacte amb els relleus de la serra de Queralt i serra dels
Tossals, on presenten cabussaments molt elevats fins a la verticalitat i
disminuint en direcció sud i on passen a valors molt suaus a horitzontals.
Des del punt de vista hidrogeològic aquesta litologia massiva defineix zones
poc permeables amb aqüífers locals els quals s’identifiquen amb els nivells
detrítics de conglomerats i gresos amb menors graus de cimentació.
La presència del nivell aqüífer mesozoic i terciari del Pedraforca, a la zona nord,
i la tectònica existent indicaria la possible connexió hidràulica i mitjançant les
falles geològiques existents (encavalcaments) i de diferent entitat.
4.2.- TIPUS D’AQÜÍFERS I FUNCIONAMENT HIDROGEOLÒGIC GENERAL
4.2.1.- Tipus d’aqüífers
Donades les característiques geològiques de la zona es poden identificar dos
tipus d’aqüífers:
Aqüífer superficial: s’identificaria amb els nivells granulars dels dipòsits
quaternaris de rebliment de la zona de la riera de Bellús i de la rasa de Balart.
Es tractaria d’un aqüífer detrític permeable per porositat primària i delimitat als
dipòsits sedimentaris associats a ambdós torrents i existents a les llera i
proximitats.
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Es tracta d’una unitat fonamentalment detrítica constituïda per nivells granulars
de sorres, graves i llims amb intercalacions de nivells cohesius que li denoten
un cert grau de confinament en profunditat. Aquesta unitat presenta variacions
laterals i verticals de fàcies, i que poden constituir una via preferent de
circulació d’aigua.
Els nivells aqüífers associats al materials detrítics presentarien, en aquesta
zona, unes profunditats d'uns 5 a 10 m aproximadament i exploten els diferents
nivells granulars existents, bàsicament a la base i en contacte amb el sòcol
geològic subjacent. Al llarg de la conca d’ambdós torrents existeixen surgències
naturals a la mateixa llera o proximitats i que corroborarien la presència
d’aquest nivell aqüífer quaternari (veure figura 4.2).
Es tractaria d'un aqüífer lliure amb un cert grau de confinament donada la
intercalació de nivells cohesius.

Figura 4.2.- Ubicació de la riera de Bellús i rasa de Balart i on se situarien els aqüífers
superficials locals. (Font: elaboració pròpia, Escala: 1/5000)
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Aqüífer regional: s’identifica amb els nivells més permeables del paquet de
conglomerats massius existents a la zona els quals presenten diferents graus
de fissuració i que li defineixen unes característiques hidrogeològiques molt
variables. Aquest fet li denota un caràcter multicapa amb porositat per
fissuració i localment per carstificació.
Es tractaria d'un aqüífer confinat a semi confinat i delimitat a l’àrea d’aflorament
d’aquests materials i que arribaria fins al peu de les serres de Queralt i Tossals.
Els nivells aqüífers associats al materials més permeables presentarien, en
aquesta zona, unes profunditats mitjanes estimades d'uns 200 a 400 m
aproximadament i explotarien els diferents nivells granulars més permeables de
conglomerats i gresos.
Caldria dir que s'han observat nivells mitjanament carstificats en afloraments i
associats a l’erosió diferencial existent entre els diferents nivells litològics que
constitueixen els conglomerats del subsol. Aquest fet no descartaria la
presència de petits nivells aqüífers penjats en aquesta unitat i desconnectats
del nivell regional.
Donada l’existència de canvi de fàcies en direcció sud i sud-est, aquest nivell
aqüífer es pot trobar delimitat en les zones amb presència de margues i que
podrien actuar tant com a base del nivell aqüífer com de barrera impermeable.
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NOTA
Aquests aqüífers pertanyen, segons l’ACA, a la unitat hidrogeològica 205 –
Solsona, la qual no es troba, aquí, en una àrea vulnerable a la contaminació de
nitrats d'origen agrari i segons la directiva 91/676/CEE i normativa derivada.
4.2.2.- Funcionament hidrogeològic general
El funcionament hidrogeològic de cadascun dels aqüífers definits és la següent:
Aqüífer superficial: la circulació predominant serà de tipus porós
Per estimar el funcionament hidrogeològic s'han analitzat els següents punts
d'aigua:
XUTM

YUTM

Nabs (msnm)

400595

4661452

1045

400355

4660904

990

400181

4660603

975

400773

4661210

1000

400566

4660605

950

Taula 4.1.- Inventari de punts d'aigua analitzades de l'aqüífer quaternari superficial
(Font: elaboració pròpia)

Tenint en compte la distribució dels diferents punts analitzats i les seves dades
del nivell piezomètric absolut (Nabs = cota topogràfica - nivell estàtic de l'aigua)
es poden estimar les isopiezes d'aquest nivell aqüífer i tal com es pot observar
en la següent figura:
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Figura 4.3.- Piezometria del nivell aqüífer quaternari superficial la zona analitzada
(Font: elaboració pròpia, escala 1:50.000)

S’observa com el flux general és de nord a sud a la zona nord amb un cert
caràcter convex a la zona del pantà i còncau aigües avall de la font de Coforb.
Aquestes oscil·lacions indicarien característiques efluents i influents de l’aqüífer
a les surgències analitzades.
Es poden estimar els següents paràmetres hidrogeològics generals:
Paràmetre

Valor

Gradient hidràulic (i)

0.10 a 0.14

Permeabilitat hidràulica (K) *

1 a 40 m/dia

Transmissivitat (T)

1 a 120 m2/dia

* valors

estimats a partir de dades hidrogeològiques de la zona

Taula 4.2.- Paràmetres hidràulics generals de l'aqüífer quaternari
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NOTA
La transmissivitat hidràulica s’ha avaluat estimant un gruix saturat no superior
als 3 m i mitjançant la relació T = K·b
La recàrrega d' aquest aqüífer és la provinent de la infiltració de l’aigua de pluja
en els materials aflorants, l' infiltració de l'escorrentiu superficial dels torrents
així com la possible connexió amb les surgències existents aigües amunt de les
capçaleres i que generarien un flux subsuperficial que recarregaria,
puntualment, aquest nivell aqüífer.
Per tal de corroborar aquest fet s’ha procedit a la generació d’un mapa general
d’isopiezes de l’inventari de punts de surgències naturals existents aigües
amunt de les capçaleres.

Figura 4.4.- Inventari de surgències naturals a la zona
(Font: elaboració pròpia, escala 1:50.000)
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A partir d’aquest inventari es pot estimar el següent mapa d’isopiezes:

Figura 4.5.- Piezometria estimada a partir de les surgències naturals existents aigües amunt de
les capçaleres de la zona analitzada (Font: elaboració pròpia, escala 1:50.000)

S’observa com el flux general és de nord oest cap a sud est amb un caràcter
convex a la zona de la riera del Metge pantà i cert caràcter còncau a la zona
analitzada i en direcció sud-est. Es dona un caràcter efluent i influent de
l’aqüífer a les surgències analitzades així com una certa recàrrega i tal com
s’havia plantejat amb la hipòtesi inicial de connexió hidràulica.

GEOSUD 2020

18

Caracterització hidrogeològica per un nou pou d'abastament
Capolat – Barcelona –

Aqüífer regional: la circulació predominant serà per fissuració i puntualment per
carstificació
Per estimar el funcionament hidrogeològic s'han analitzat els següents punts
d'aigua:
XUTM

YUTM

Nabs (msnm)

380437

4675786

1175

382463

4669785

1075

388107

4675048

1400

401043

4680293

938

406738

4672062

616

400585

4661079

825

403421

4662948

850

404081

4661523

650

385668

4598362

330

430176

4660387

745

430400

4660237

735

430550

4660087

743

430525

4657037

776

383582

4670232

838

406062

4670364

610

406701

4674506

685

Taula 4.3.- Inventari de punts d'aigua analitzades de l'aqüífer regional (Font: elaboració pròpia)

Tenint en compte la distribució dels diferents punts analitzats i les seves dades
del nivell piezomètric absolut (Nabs = cota topogràfica - nivell estàtic de l'aigua)
es poden estimar les isopiezes d'aquest nivell aqüífer i tal com es pot observar
en la següent figura:
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Figura 4.6.- Piezometria del nivell aqüífer regional i delimitació del tm de Capolat
(Font: elaboració pròpia, escala 1:50.000)

S’observa com el flux general és, aproximadament, de nord-oest a sud-est,
variant cap a l’est en direcció al riu Llobregat i on hi hauria una part de la
descàrrega natural.
A la zona d'estudi s'estima una valor del nivell piezomètric d'uns +800 a 850
msnm aproximadament.
Es poden estimar els següents paràmetres hidrogeològics generals:
Paràmetre

Valor

Gradient hidràulic (i)

0.015 a 0.028

Transmissivitat est.(T)*

250 a > 1500 m2/dia

Coeficient emmagatzematge (S)*

10-4

* valors

estimats a partir de dades hidrogeològiques de la zona

Taula 4.4.- Paràmetres hidràulics generals de l'aqüífer regional
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La recàrrega d' aquest aqüífer es produeix, bàsicament, de la infiltració de
l’aigua de pluja en els materials aflorants existents i de la connexió hidràulica
amb nivell aqüífer mesozoic i terciari del Pedraforca, a la zona nord.
La descàrrega es realitzaria, en part, a la zona del Llobregat (Pantà de la
Baells) així com al tram final de la riera del Metge (zona de la font Negra).
• Possible connexió hidràulica entre els diferents nivells aqüífers
Tal i com es pot observar els valors de les isopiezes de l'aqüífer regional i
superficial , presenten una continuïtat evident i que denotaria la possible
connexió entre ambdós nivells i tal com es pot observar a la següent imatge:

Figura 4.7.- Combinació dels diferents mapes d'isopiezes dels nivells aqüífers de la zona
(Font: elaboració pròpia, escala 1:50.000)

Segons aquesta combinació l’aqüífer superficial recarregaria al regional i en els
trams amb major presència de discontinuïtats i estructures tectòniques que els
posin en contacte (falles i encavalcaments).
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Tenint en compte la singularitat tectònica de la zona, un possible punt de
recàrrega important es podria identificar amb l’encavalcament existent entre els
materials de la zona nord (mantell del Cadí – Pedraforca) i els materials terciaris
proximals existents a la zona d’estudi.

Figura 4.8.- Estimació del funcionament hidrogeològic de la zona amb possibles connexions
entre els diferents nivells aqüífers (Font: elaboració pròpia, escala gràfica)

4.3.- HIDROQUÍMICA
Per a poder caracteritzar la qualitat de les aigües subterrànies de la zona s'ha
procedit a analitzar alguns dels paràmetres químics de les captacions més
properes a la zona objecte d'estudi.
Els valors dels paràmetres químics analitzats són els següents:
Aqüífer
Superficial
Regional

Cl-

NO3

(mg/l)

(mg/l)

10.8 a 21.7

<1 a 4.5

< 10

< 1 a 6.8

C (S/cm)

pH

HCO3
(mg/l)

250 a 1069

7.3 a

315 a

(Tin situ=7 a 10.5ºC)

7.7

342

390 a 614

7.6 a

217 a

(Tin situ=7 a 8.5ºC)

8.3

273

Taula 4.5.- Paràmetres químics generals de l'aigua de captacions properes a la zona de
l'abocament (Font: ACA període 2015-2019 i base de dades pròpia)

Es tractaria d'aigües bicarbonatades amb un grau estimat de duresa mitjà a alt.
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S'observa una diferència clara d’alguns dels paràmetres químics dels diferents
nivells aqüífers, amb conductivitat molt variables a l’aqüífer superficial i més
constants en el regional i que estaria relacionat amb l'existència de nivells
argilosos amb guixos a les zones més pròximes a l’encavalcament existent
(serres de Queralt i dels Tossals).
Els valors de l’ió clorur indicarien uns coeficients d’infiltració al voltant d’un 10%
per a l’aqüífer superficial i uns valors d’uns 12.5 a 30 % per a l’aqüífer profund i
que estaria associat, aquest últim, a processos càrstics.
Els continguts de nitrats d’ambdós nivells aqüífers presenten, segons els
paràmetres analitzats, valors per sota dels paràmetres establerts al R.D.
140/2003 de 7 de febrer i pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua.
Tot i això caldria tenir en compte el fet de l’existència d’explotacions ramaderes
com a possibles focus de presència de nitrats així com d’agents patògens
(coliformes i similars).

Figura 4.9.- Mapa de valors estimats de conductivitat de l’aqüífer regional (esquerra) i de
l’aqüífer superficial (dreta) (Font: elaboració pròpia, escala 1:25.000)
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5.- UBICACIÓ D'UNA POSSIBLE CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
Les característiques hidrogeològiques de les diferents formacions existents a la
zona d'estudi són les següents:
• Nivell 1: Dipòsits granulars associats als torrents locals. Es considera una
unitat de permeabilitat mitjana i amb baix interès hidrogeològic donada la seva
entitat a la zona d'estudi.
• Nivell 2: Massís rocós de conglomerats massius amb nivells de gresos i
lutites. Es considera una unitat de permeabilitat baixa passant a mitjana a alta
en els trams més fisurats i meteoritzats i per tant d' interès hidrogeològic en
aquests trams.
En funció dels resultats obtinguts es poden definir diferents zones per a la
possible execució d'un sondeig de reconeixement i amb les següents
característiques:
Variables

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Profunditat

300

250 a 300

250 a 300

Sistema perforació

RP/CI*

RP/CI*

RP/CI*

Diàmetre perforació

≥ 250 mm

≥ 250 mm

≥ 250 mm

Zona admissió

Nivell 2

Nivell 2

Nivell 2

Observacions

Parcialment

Parcialment

Parcialment

penetrant

penetrant

penetrant

orientativa (m)

*RP: rotopercussió; CI: circulació inversa

Taula 5.1.- Definició dels diferents tipus de perforació recomanats
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NOTA
Per a l’aprofitament total de l’aqüífer s’hauria d’estimar la possibilitat de realitzar
una perforació totalment penetrant tot i que la profunditat estimada podria
superar els 400 m.
La ubicació de les diferents zones de realització d'una possible perforació de
reconeixement és la següent:

Figura 5.1.- Situació de la zona estimada per l'emplaçament d'un sondeig d’investigació
(Font: elaboració pròpia, escala 1:5000)
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Figura 5.2.- Tall hidrogeològic representatiu amb la ubicació de les zones recomanades de
perforació del sondeig d’investigació (Font: elaboració pròpia)

6 – CONCLUSIONS
◦ La zona analitzada està formada pels següents nivells:
• Nivell 1: Dipòsits granulars associats als torrents locals. Es considera una
unitat de permeabilitat mitjana i amb baix interès hidrogeològic donada la seva
entitat a la zona d'estudi.
• Nivell 2: Massís rocós de conglomerats massius amb nivells de gresos i
lutites. Es considera una unitat de permeabilitat baixa passant a mitjana a alta
en els trams més fisurats i meteoritzats i per tant d' interès hidrogeològic en
aquests trams.
◦ Les aigües del nivell aqüífer a explotar serien bicarbonatades i amb un grau de
duresa mitjà a alt tot i que podrien presentar traces sulfatades donada la
presència de guixos en algunes zones de recàrrega. S’estima una grau de
duresa mitjà a alt
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◦ El tram amb major interès hidrogeològic previst a la zona s'identificaria amb
les zones més proximals a la base de les serres de Queralt i dels Tossals i on
l’estructura tectònica afavoriria la connexió de l’aqüífer regional procedent de la
zona nord i amb recursos hídrics importants.
◦ El sondeig d’investigació a les zones definides presentaria una profunditat
d’uns 250 a 300 m i seria parcialment penetrant a l’aqüífer fent que
l’aprofitament d’aquest no sigui complert i que ho faria en el cas d’una
perforació totalment penetrant i amb profunditats superiors als 400 m.

Tivissa, setembre de 2020

Joaquim Roset Piñol
Enginyer geòleg col. 5424 i 18770-G
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POU PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE
COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)

1. INTRODUCCIÓ
En el present annex s’exposen els càlculs hidràulics del projecte, que fan referència
als següents punts de les instal·lacions:



Dimensionament del cabal de bombament de la captació
Definició de l’equip de bombament a introduir

En el següent apartat s’exposen les hipòtesis de disseny utilitzades pel
dimensionament i a continuació es mostren els càlculs referents als punts anteriors.

2. HIPÒTESIS DE DISSENY
El dimensionament hidràulic de la infraestructura projectada està condicionat per una
sèrie de hipòtesis de disseny que s’enumeren a continuació:


El cabal a extreure de la captació es dimensionarà per poder garantir la demanda
d’aigua que es defineix a l’apartat següent

3. ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA D’AIGUA
El cabal a extreure a la captació és estimat a partir del consum diari per ús domèstic
i per ús agrícola i ramader a la xarxa d’abastament d’aigua del nucli de població de
Coforb del municipi de Capolat.
Taula 1. Demanda d’aigua per tipologia d’ús
ÚS DOMÈSTIC
Quantitat
Població
19 habitants
ÚS AGRÍCOLA I RAMADER
Quantitat
Caps de bestiar
400 caps de bestiar

Consum per unitat
250 l/hab i dia
Consum per unitat
80 l/caps de bestiar i dia

Consum total
4,75 m3/dia
Consum total
32 m3/dia

El consum diari punta d’aigua a extreure es dimensionarà per estimar el consum
d’aigua per dos dies.
Taula 2. Consum d'aigua mitjà i punta
VOLUM D’AIGUA DIARI
Ús domèstic

Consum total
4,75 m3/dia
32 m3/dia
36,75 m3/dia
73,50 m3/dia

Ús agrícola i ramader
Consum d’aigua mitjà
Consum d’aigua punta
CÀLCUL EQUIP DE BOMBAMENT
Consum d’aigua mitjà
Hores de funcionament
Cabal de bombament per hora

36,75 m3/dia
10 h
3,67 m3/h

El cabal de bombament de la captació serà de 3,67 a 5 m3/h.

4. SELECCIÓ DE L’EQUIP DE BOMBAMENT
Tenint en compte el consum d’aigua i la profunditat del pou, es selecciona un equip
de bombament considerant les següents dades:

Annex 5
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Taula 3: Dades de disseny
DADES DE CABAL
Qnom = cabal nominal de càlcul
Alçada d’impulsió

3,67 m3/h
300 metres

En base a aquestes hipòtesis es proposa el model adaptat als requeriments per una
alçada de 300 metres de profunditat. La corba de rendiment d’aquest model es mostra
a la següent figura:

Figura 1. Curva característica i punt de funcionament de l’equip de bombament seleccionat

Annex 5
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1. INTRODUCCIÓ
En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les diferents tasques per al correcte
desenvolupament de l’execució del projecte. Les característiques d’aquesta actuació
permeten l’execució de les diverses accions de manera coordinada i sense
interferències entre les diferents unitats d’obra.

2. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Per a dur a terme la construcció del projecte s’ha realitzat un programa de treballs,
per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte desenvolupament de l’execució de
les diferents activitats. El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de
manera que es puguin acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les
obres. Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres,
de manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat
ha estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius.
El termini d’execució total de les obres és de 2 mesos.

3. JUSTIFICACIÓ DEL PLA
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels
amidaments i dels rendiments dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han
tingut en compte en les justificacions de preus corresponents, dintre de la flexibilitat que
ha de tenir tota planificació de treballs.
Les activitats de l’obra, la seva durada i les precedències entre les activitats es poden
observar en el diagrama de Gantt adjunt.

4. CRITERIS I ASPECTES GENERALS APLICATS A LA
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA
Per elaborar el Pla d’Obra han estat adoptats una sèrie de criteris i supòsits. El
seguiment i adopció dels mateixos, durant l’execució de l’obra, hauran de ser aprovades
per la Direcció de l’Obra específicament en cada cas. La informació descrita en el
present annex no és prescriptiva, únicament pretén demostrar que l’obra es pot executar
en el termini definit en el present document.
Per tot això, serà responsabilitat del contractista elaborar un Pla d’Obra ajustat a la
realitat dels mitjans disponibles i amb les condicions tècniques i econòmiques que
determini la Direcció de l’Obra independentment de les durades, condicions i criteris de
precedència reflectides al diagrama de Gantt.
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PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

Identificació de les obres
El present projecte planteja les actuacions destinades a la construcció d'un pou per
l'abastament del nucli de població de Coforb del municipi de Capolat (Berguedà).

1.2.

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de
les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que
es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu
article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar,
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador
de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat
i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a
terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població

:
:
:
:

Ajuntament de Capolat
P0804400J
Afores s/n
Capolat

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional

:
:
:
:

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
20.657
ENGISIC Solucions i Consulting SL

4. DADES DEL PROJECTE
4.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.

4.2.

:
:
:

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor :
Titulació/ns
:
Col·legiat núm.
:

4.3.

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
20.657

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
20.657

Tipologia de l'obra
El present projecte planteja les actuacions destinades a la construcció d'un pou per
l'abastament del nucli de població de Coforb del municipi de Capolat (Berguedà).

4.4.

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

4.5.

ETAP Coforb

:
:
:

BV-4241 i C-463

08617
Capolat

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril
Altres

4.6.

:
:
:
:
:

Subministrament i Serveis
Aigua
Gas

Annex 7
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No
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Electricitat
Sanejament
Altres

4.7.

:
:
:

No
No
No

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

Hospital de Berga:
Telèfon: 061 / 93 824 34 00
Adreça: Cr. de Ribes, 47 (08600, Berga)
Ambulàncies: 112
Bombers: 112
Policia: Mossos d'Esquadra de Berga
Telèfon: 112 / 93 881 57 85
Adreça: Carrer del Programari Lliure, 7 (08600, Berga)

4.8.

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte,
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és
de 151,469.93 €. (cent cinquanta-un mil quatre-cents seixanta-nou euros amb norantatres cèntims).

4.9.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos.

4.10.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones.

4.11.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Ajudant col·locador
Ajudant muntador
Oficial 1a
Ajudant
Manobre
Manobre especialista
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a paleta

4.12.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
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ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ
AIGUA
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
CALÇ
CIMENT
COLORANT
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
FORMIGÓ ESTRUCTURAL
MANIGUET DE CONNEXIÓ DE FOSA
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
MORTER PER A RAM DE PALETA
MORTER SENSE ADDITIUS
NEUTRES
PANOT PER A VORERA
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIPROPILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT
SORRA
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
TUB DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

4.13.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Compactador duplex manual de 700 kg
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Camió grua de 5 t
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Camió cisterna per a reg asfàltic
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Formigonera de 165 l
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus
inerts o no especials
Regle vibratori

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra

Annex 7
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És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta
de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un
instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC,
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió
al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les
següents:
•
−
−
−
−

•
−

−
−
−

−
−

Annex 7

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

Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de
30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de
connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
-7-
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−

•
−
−
−

•
−
−
−

•
−
−
−

−
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Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc
elèctric (R.D. 485/97).

Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“
d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general
i hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és
el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P

:

30 A.

· 1 Diferencial de 30 A

:

30 mA.

· 1 Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P

:

16 A.

· 1 Transformador de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P

:

16 A.

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per
a la connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva
desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v

:

Violeta.

· Connexió de 220 v

:

Blau.

:

Vermell

· Connexió de 380 v
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
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•
−
−
−
−

•
−
−
−
−

•
−

−

5.2.

Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua
o d’altres aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb
clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30
mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al
lateral més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal
de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció
intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta
amb capacitat anticops i suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta
de la canalització provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament

Annex 7
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Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de
clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin
abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard en l’obtenció del
permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista,
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís
de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar,
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents
−
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la

−

−
−
−

−

−

−
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Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de
treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés
productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en
què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació
d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips
i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica,
ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
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−

−
−

−

−

•

voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició.
Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està
transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions,
han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un
recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi.
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa
o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

−

−

−

−

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i
accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Annex 7
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a
les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest
treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del
personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics
•

Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.

•

Cabines d’evacuació

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

Local de dutxes

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

6.2.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

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

Equipat amb banc
allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
Annex 7
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comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

6.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors
durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al
menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per
usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis
disposaran, com a mínim, de:
− una farmaciola,
− una llitera,
− una font d’aigua potable.
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats
clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables,
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies
i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades,
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i
torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis
materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut
d’acord al que estableix la llei 31/95.
Annex 7
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A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de
manera immediata el material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS
7.1.

Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a
l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de
rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal
necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada,
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de
treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte
es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la contenció
i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la
pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid
engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat
a les instruccions del fabricant o importador.

7.2.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents
dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines,
aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de
superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura,
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de
personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica
de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant,
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les
màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç
de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font
d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà
de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de
treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte
es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran
condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
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Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran
de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines
disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva
difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc
i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï
una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3.

Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos
entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que
impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser
causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar
la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat
previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i
il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer,
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el
Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que
això comporti.
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats
al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració
i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1.

Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
−
Sílice.
−
Vinil.
−
Urea formol.
−
Ciment.
−
Soroll.
−
Radiacions.
−
Productes tixotròpics (bentonita)
−
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
−
Gasos liquats del petroli.
−
Baixos nivells d’oxigen respirable.
−
Animals.
−
Entorn de drogodependència habitual.
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9.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la
denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el
nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la
substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari,
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del
primer lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades
en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
•

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.
•

Comburents,
inflamables

extremadament

inflamables

i

fàcilment

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes
inflamables dels comburents El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment
allunyat de la zona d’apilament.
•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics
per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de
ventilació eficaç. Es manipularà amb Equips de Protecció Individual
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adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes
amb la pell.
•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan
amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

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

11.1.

Procediments d'execució

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

11.2.

Ordre d'execució dels treballs
El procés d'excecució dels treballs està definit a l'Annex 5. Pla d'Obra.

11.3.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

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

LLISTA D’ACTIVITATS

Annex 7
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RELACIONS
DEPENDÈNCIA

DURADA
ACTIVITATS

DE

DE

Prelació
temporal
de
realització material d’unes
unitats respecte a altres.

LES

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

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan
sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en
el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut,
s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de
la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL
13.1.

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden
afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir
els riscos que se’n derivin.

13.2.

Il·luminació
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Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques
d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats
amb la construcció, seran els següents:
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25-50
lux

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

100
lux

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

100
lux

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

200
lux

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

300
lux

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

500
lux

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

1000
lux

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

13.3.

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

.................

82-94 dB

.................

82 dB

.................

72 dB

.................

60 dB

.................

103 dB

.................

94 dB

.................

60-75 dB

.................

80 dB

.................

95 dB

.................

90 dB

.................

110 dB

.................

105 dB

.................

100 dB

.................

95-100
dB

.................

84-90 dB

.................

150 dB

.................

105 dB

...
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)
...
Formigonera petita < 500 lts.
...
Formigonera mitjana > 500 lts.
...
Martell pneumàtic (en recinte angost)
...
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
...
Esmeriladora de peu
...
Camions i dumpers
...
Excavadora
...
Grua autoportant
...
Martell perforador
...
Mototrailla
...
Tractor d’orugues
...
Pala carregadora d’orugues
...
Pala carregadora de pneumàtics
...
Pistoles fixaclaus d’impacte
...
Esmeriladora radial portàtil
...
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Tronçadora de taula per a fusta

.................

105 dB

...

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al
Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos
produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.-

Supressió del risc en origen.

2on.-

Aïllament de la part sonora.

3er.-

Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

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

13.4.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les
següents afeccions:
− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la
seva concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice
lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a
causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és
en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
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mg / m3

C = -------------------------% Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada,
ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes
per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haverse fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són
fonamentalment els següents:
− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs
de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com
màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures
preventives:
ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en
perforadors o injecció d’aigua

Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal·lacions
confinades

Raig
granalla

de

sorra

o

Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
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Equips
respiració

semiautònoms

carros

de

Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall
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Treballs
desbarbat
elèctrica

de
i

la fusta,
soldadura

Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i
plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

Regat de pistes
Aspiració localitzada

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

13.5.

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer
front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest
projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus
i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i
restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre
superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte
en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a
l’operació realitzada.
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles
treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures
protectores a prendre.

13.6.

Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10
cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels
que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen:
Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de
freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre
electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera
que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos
són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits
superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a
l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir
cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes
de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la
màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació
de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de
l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic,
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de
la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser
persistent.
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent
fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes
longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció
abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es
divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions
UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana
i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que
varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm
(la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a
254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a
un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden
constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de
mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel
que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures
de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de
protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han
de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o
prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La
limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i
la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a
tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la
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intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En
el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant
la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial,
de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la
cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el
cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en
el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de
resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats
industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de
descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les
radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges
i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per
a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de
la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat
en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es
construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible
com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació
IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús,
en els dos grups i quatre classes següents:
10. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les

Annex 7

- 28 -

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POU PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE
COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)

classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser
excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25
s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament
de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
11. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major

d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent
a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa
pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa
per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb
mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica
de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV
(200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats
concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la

visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500
mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió
especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries
i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de
tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats
per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un
codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina.
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà

que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà
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f)

de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que
eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de
lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i
per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per
exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les
zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la
senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip
de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament
del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges.
En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per
a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la
força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de
radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de
força, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de
la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material
absorbent que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de
la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i
operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar
vigilat.
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d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres

que previnguin el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la

corresponent al pit de l’operador.
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la
trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
f)

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

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es
tracti.

13.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els
que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions
on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:
−
−
−
−

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades,
estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans
dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les
esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs
realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions,
com poden ser:
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums
en els aeroports; detecció de cartes bomba.
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−
−

−

−
−
−

−
−
−

−
−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia,
mitjançant radiacions ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació
per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o
diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material
radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia
industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o
grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o
altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de
ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a
una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi,
del volum i del tipus dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció
entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació
externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b)
Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren
els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a)
temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El
temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara
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que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit,
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un
estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de
vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui
estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu
que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions
elementals:
− Començar per la càrrega o material que apareix més
superficialment, és dir el primer i més accessible.
− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que
aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on
pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat
al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al
transport de cada tipus de material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locarse entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o
estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de
tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt
i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració
del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
− Automatització i mecanització dels processos.
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−

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació
com:
−
Utilització d’ajudes mecàniques.
−
Reducció o redisseny de la càrrega.
−
Actuació sobre l‘organització del treball.
−
Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
−
Ús correcte de les ajudes mecàniques.
−
Ús correcte dels equips de protecció individual.
−
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
−
Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de
suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què
s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, ferho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu
trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel
material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc
de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament
definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers,
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels
materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà
rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents
passos:
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1er.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.-

Assentar els peus fermament.

3er.-

Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.-

Mantenir l’esquena dreta.

5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

6è.-

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop
possible del cos.

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà
segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al
centre de gravetat de la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb
l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a
eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de
30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti
de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic
de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració
de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de
Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
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manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte
són els indicats a continuació:
Codi

UA

Descripció

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració
de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats,
incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat
i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D.
773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra,
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que
se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva
en els següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan,
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que,
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos,
necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
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especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que
requereixen la presència de recurs preventiu:

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es
refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella
que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no
és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la
possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que
treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra
no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís
de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el
treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les
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situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades,
posin de manifest la necessitat de:
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats
riscos, prohibicions o obligacions.
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o
evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers
auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres
perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de
les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible
eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir
que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de
senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran
d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o
influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura
de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que
vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica
s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els
plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les
desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams
de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
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d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la
Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat
que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres,
es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra,
els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és
permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050
X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho
a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la
senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin,
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la
senyalització i elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits,
senyalitzats i separats

20.1.

Normes de Policia
•

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats
els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb
la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones
autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat
a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
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•

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra
en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o
particular.

20.2.

Àmbit d'ocupació de la via pública
•

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques,
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera.
L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres
mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada
de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre
i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un
sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a
vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors.
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada
podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
•

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per
aquest fi.
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−

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar
els següents criteris:
−
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la
vorera.
−
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
−
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a
pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització
corresponent.
•

Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

•

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic
es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

20.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
•

Tanques
Situació

Tipus
tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o,
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera
ocupada.
de

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a
base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm
només s’admeten per a proteccions provisionals
en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.
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En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè
(habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.
Complemen

Totes les tanques tindran balisament lluminós
i elements reflectants en tot el seu perímetre.

Mantenimen

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

ts
t

•

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes
d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés
la retirada parcial del tancament.

20.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic
•

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els
vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions
espera

en

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del
tancament de l’obra per acollir els camions en espera,
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi
fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta
necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de
l’obra.
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•

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en
el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les
següents mesures:
−
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a
la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
−
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització
que correspongui.
−
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
−
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les
tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
−
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar
abocaments sobre la calçada.
•

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrre
ga

Apilamen
t.

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt
i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) d’amplada com a mínim.
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de
retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser
retirats.
Evacuaci
ó

•

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran
de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac
a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà
a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els
transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les
mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i
vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments
exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una
protecció de la caiguda de materials i elements formant un
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada
de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament
del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els
límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun
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moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i
descàrregues.

20.5.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
•

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment,
etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà,
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes
de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i
es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
•

Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no
produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres
realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades
per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o
per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
•

Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que
puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la
col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a
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l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que
es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors
i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
•

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o
la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la
Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis
Municipals.
•
−
−

•

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m).

Elements de protecció
Pas
vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres
(0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015
m).

Forats
rases

Annex 7

i

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

- 47 -

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POU PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE
COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes
o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el
sentit de la marxa.

•

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats
encara que hi hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al
llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu
perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu
perímetre.
•

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles
seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC.
amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al
tancament de l’obra.
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils.
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres.
p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent
de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat
de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible
desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a
vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra
o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements
de defensa TD – 2.
•

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis
del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM
(Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà
un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal
amb la vorera i una barana fixa de protecció.
•

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:
−
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
−
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
−
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
−
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent
transversal del 2%.
−
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis
del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90%
PM (Pròctor Modificat).
−
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
•

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els
paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la
pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran
nets.
•

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana,
un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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20.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
•

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona
d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
•

Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai
públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
21.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien
afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:
−
Caiguda al mateix nivell.
−
Atropellaments.
−
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
−
Caiguda d'objectes.

21.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc
de les persones que transiten pels voltants de l'obra:
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•
•

•

•

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m.
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana
una marquesina en voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin
als vehicles de la situació de perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles
per aquesta obra són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Inundació.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i
inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència
Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.-

Ordre i neteja general.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.-

Punts de trobada.

6.-

Assistència Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
25. SIGNATURES
Capolat, novembre de 2020,
Els enginyers autors del projecte,

Albert Herrero Casas
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PLÀNOLS DE L’ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT
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1. OBJECTIU
L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat
tractament dels residus generats durant l’execució de les obres del projecte. El present
Pla de Gestió de residus respecta el Real Decret 105/2008 de regulació de la producció
i la gestió de residus de la construcció i la demolició. El productor de residus està obligat
a disposar de la documentació per la gestió dels residus generats a la seva obra.

1.1. Marc legal
Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són les següents:











Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió
dels residus de construcció i enderroc
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a
l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
Ley 10/98, de 21 de abril, de residus

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ
2.1. Tipologia de residus
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i
la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor
des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). Al
Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests
no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en
contradicció del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació.
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Residus principals
Els principals residus generats durant l’execució del projecte són:




Formigó procedent de la demolició de construccions
Plàstics i metalls procedents de la retirada de les canalitzacions retirades
Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:


Residus de la construcció i demolició (17)
o 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106
o 17 02 Fusta, vidre i plàstic
 17 02 03 Plàstic
o 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots
de drenatge
 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el
codi 170503

Altres residus
Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són:




Paper i cartró
Plàstics
Vasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:


RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP
ALTRA CATEGORIA (15)
o 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida
selectiva municipal)
 15 01 01 Envasos de paper i cartró
 15 01 02 Envasos de plàstic
o 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba
protectora
 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i
roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

2.2. Estimació del volum generat
Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments.
Els més importants són:
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Taula 1. Volum de residus generals durant l'execució del projecte
Descripció

CER

Formigó procedent de la demolició de
construccions

170101

Plàstics i metalls

170203

Terra i detritus que no contenen substàncies
perilloses

170504

Total

Densitat
(kg/m3)

Volum (m3)

Quantitat
(en Tn)

2000

2

4

900

1

0,9

1500

14,7

22,09

17,7

27,0

El volum total de residus és 17,7 m3.
Els residus hauran de lliurar-se a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells poden ser
reutilitzats a la pròpia obra. Per altra banda, és necessari considerar també el transport
i gestió dels equipaments actuals que s’han de substituir.

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents:



Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la
gestió dels residus
Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta
gestió externa dels residus

A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present
obra es gestionen mitjançant els següents processos:


T15 - Disposició de residus de terres i runes
o Formigó procedent de la demolició de construccions
o Plàstics i metalls procedents de la retirada de les canalitzacions
o Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses

3.1. Seguiment
El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les
normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà
mitjançant:





Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora
escollida.
Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual
de residus al llarg del seu recorregut
Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus
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Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús
agrícola o en profit de l’ecologia
Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció
del residu, al productor o posseïdor del residu

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra




L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i
demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats
a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com
a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

3.2. Minimització o prevenció
Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació
selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació
dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre
han d’anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima
pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes)
que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim
a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb
empreses valoritzadores de residus (per exemple, si tenim a l’abast entitats de reciclatge
de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició
és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els
cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material
resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la
mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a
instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap
a l’abocament a dipòsit controlat.
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3.3. Procés de desconstrucció
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de
desconstrucció s’entén els conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que
fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus,
cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria,
en cas d’haver‐hi, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà
de tal manera que els diversos components puguin separar‐se fàcilment en l’origen, i
ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació
són les següents:




Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus
o Formigó procedent de la demolició de construccions
o Plàstics i metalls procedents de la retirada de les canalitzacions retirades
o Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus
o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus
o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus
o Naturalesa dels riscs

3.4. Gestió dels residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants,
cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El
tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el
seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant
el transport i tractament adequat per part d’un gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:





Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els
contenen
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així
com els envasos que els contenen
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
treballs de manteniment de maquinària i equips
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els
recipients que els contenen.
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Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els
contenen
Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres
Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les possibilitats de gestió segons l’origen del residu:








Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació
sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de
residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida,
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la
titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després del
corresponent concurs públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR S.A., que
és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis
usats que es generen a Catalunya.
Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de
ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en
bidons adequats per aquest ús, donant especial atenció a evitar qualsevol
abocament en transvasaments de recipients
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament
i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat.
S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de
residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva
manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus
durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha
produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurarà:





El codi d’identificació de residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels riscs que presenten els residus

Respecte als olis usats, hi ha una prohibició de realitzar qualsevol abocament en
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació
d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament
d’aquests olis usats.

3.5. Gestors de residus
A continuació es proposa un gestor de residus proper a l’àmbit d’actuació per tal de
gestionar els residus generats al llarg de l’obra.
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T15 - Disposició en dipòsit de terres i runes

Figura 1. Informació del gestor de residus

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les condicions tècniques i el pressupost pel correcte desenvolupament de les
actuacions per la gestió de residus han estat incorporades al plec de prescripcions
tècniques i al pressupost del projecte.
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ESCOMESA ELÈCTRICA

ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L.
info@engisic.com - www.engisic.com
T.646438992 / 606068085

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Ref. Sol·licitud:
Tipus de
Sol·licitud:

AMAN001 0000273468-1
NOU SUBMINISTRAMENT
(TOT CLIENT-NOVA EXTENSIÓ DE
XARXA NO INCLOSA, A REALITZAR PEL
PETICIONARI)

AJUNTAMENT DE CAPOLAT
A/A RAQUEL PUJOLS
AFORES S/N
08617 - CAPOLAT
BARCELONA

Benvolguda Sra.:
Des d’ EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva
sol·licitud de NOU SUBMINISTRAMENT que ens ha formulat, per una potència de 10,39 kW en PG 2 PCL, 27,
08617, CAPOLAT, BARCELONA, a fi de comunicar-li les condicions tècnic econòmiques per a dur a efecte el
servei sol·licitat.
D'acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de
Condicions Tècniques on l'informem dels treballs que son necessaris per dur a terme la modificació de les
instal·lacions, distingint entre els corresponents a reforç o adequació de la xarxa de distribució existent en servei, si
són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa de distribució les noves instal·lacions
de xarxa de distribució.
De forma separada, en un segon document li aportem la informació referent únicament al Pressupost de les
adequacions de les instal·lacions en servei, l'execució de la qual està reservada a la distribuïdora de conformitat
amb la normativa vigent i que cal fer per tal de fer possible el servei sol·licitat.
La validesa d'aquestes condicions tècnic econòmiques és de 6 mesos.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon
900 92 09 59 o del correu electrònic mailto:conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix a la nostra pàgina
web www.edistribucion.com, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació
aplicable.
Atentament,

4 de desembre de 2020
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
I - Punt / s de connexió a la xarxa de distribució
El punt de connexió és el lloc de la xarxa de distribució més pròxim al de consum amb capacitat per atendre
un nou subministrament o l'ampliació d'un existent.
Un cop analitzada la seva sol·licitud, el punt de connexió que verifica els requisits reglamentaris de qualitat,
seguretat i viabilitat física són els següents:
-

Punt de Connexió: a la xarxa BT Aèria amb conductors tipus RZ de secció 95AL a la tensió de
3x230/400 volts, en BL576 (BL576-01-01).

II - Treballs a realitzar en la xarxa de distribució
Treballs d'adequació, reforç o reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei
Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en
servei, d'acord amb la legislació vigent, seran realitzades directament per l'empresa distribuïdora
propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en:
- Adequacions o reformes d'instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:
- Substitució de Xarxa aèria de Baixa Tensió actual per nova Xarxa Aèria de Baixa
Tensió.
- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent:
- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.
- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, d'acord amb la legislació vigent, serà
a càrrec del client.

Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa
Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió i el lloc de consum (a
càrrec del sol·licitant).
Conformi estableix l'article 25.3 del Reial Decret 1048/2013 aquests treballs podran ser executats a
requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada o per l'empresa
distribuïdora ', i inclouen les instal·lacions següents:
-

Nova Xarxa Aèria de Baixa Tensió I suports.

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opti per encarregar la seva execució a una empresa
instal·ladora. Un cop finalitzades i supervisades per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal,
s'han de cedir a aquesta Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d'aquest moment de la seva operació i
manteniment:
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL
SOL·LICITANT.

Es presentarà 1 còpia del Projecte Elèctric, signat per un tècnic competent en matèria elèctrica degudament acreditat
(per mitjà de titulació acadèmica, carnet de col·legiat, visat de projecte,...), per a la seva revisió per part dels nostres Serveis
Tècnics.

Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflectides en les Normes Tècniques Particulars relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA ENDESA, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.


Un cop revisat podreu procedir a obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris.

 Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta modificació.

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que al
llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que
vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en
la :
Signatura d’un Conveni de Subministrament entre EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal i el promotor.
El Promotor avisarà a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la previsió de les
diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la simple visualització
in situ. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal·lacions: assajos, etc. Així
mateix:

El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i finalització
previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en servei.


Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la distribuïdora.
Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal,es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció
1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que
es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :
a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja
Tensió que l’alimenten.
b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves
línies d’alimentació.
c)
Perquè e-distribución pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la
documentació que es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’edistribución ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en
format pdf :
1.

2.
3.
4.
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1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de
que la instal·lació complirà la legislació aplicable.
2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb
un mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis.
3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra.
4. Altres :
5. 4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer
algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius
dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.
6. 4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la
liquidació econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.
7. 4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués
calgut procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els
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documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents
documents.
8. 4.d. Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació
s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a
cadascun dels diferents documents (llicències, taxes....).
La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :
- -Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un
arquitecte degudament acreditat..
- -Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en
xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993,
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993).
- -Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser
aportats pel sol·licitant)
- - Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny, etc. )
Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat
en compliment de la instrucció 1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012.

La posada en servei es realitzarà per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vegada concedida
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i ajust
dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la construcció de les
instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les instal·lacions.
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Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ
D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT quan el promotor executi les
rases i EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part
dels treballs.
A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només en les
circumstàncies que s’indiquen:
- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització.
- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal·lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització.
- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa per EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
Unipersonal
, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions
atorgat pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la
Junta de Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del
projecte per la Junta de Govern.
- El director de l'obra d'urbanització general serà del promotor o persona per ell delegada..
- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97,
serà qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
Unipersonal.
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà,
al coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització.
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PRESSUPOST
A continuació es detalla, únicament, la informació referent al Pressupost de les instal·lacions de reforç o
adequació de la xarxa reservades a la distribució que cal realitzar per tal de fer possible aquest
subministrament:
1. Treballs d’adecuació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa existent en servei.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de
distribució en servei, compresos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa
distribuïdora, en la seva condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat
del subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el seu cas concret:
Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a les instal·lacions servei, a realitzar per
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import
de:
Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels
materials utilitzats en el entroncament:

6.625,80

€

(No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2)
Tal com s'indica en el plec de condicions, addicionalment serà necessària l'execució de la nova extensió de
xarxa el pressupost no està inclòs.
L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent, serà realitzada a
càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.
2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa
En el plec de condicions tècniques l'informem de la necessitat de construir determinades instal·lacions
d'extensió que no afecten la xarxa en servei.
Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora
legalment autoritzada o per l'empresa distribuïdora, per al que serà necessari que vostè sol·liciti el
corresponent pressupost a l'empresa o empreses que consideri oportú.

Per a més claredat i segons disposa l'article 25.3 del Reial Decret 1048/2013, a continuació resumim les
opcions que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions de la xarxa de distribució que són
necessàries per atendre el subministrament:
a) Encomanar directament a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal l'execució de les
instal·lacions de nova extensió de xarxa.
Per això cal que per la seva banda sol·liciti el corresponent pressupost d'instal·lacions de nova extensió
de xarxa a aquesta distribuïdora.
b) Encomanar la construcció de les instal·lacions d'extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa
instal·ladora legalment autoritzada.
En aquest cas, d'acord amb la legislació vigent,EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal a de dur a
terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures
realitzades per l'instal·lador autoritzat de la seva elecció, percebent els drets de supervisió baremats per l'Ordre
ITC 3519/2009 de 28 de desembre, l'import del qual ascendeix a:
Drets de Supervisió: 101,52 €
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Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa
instal·ladora autoritzada, l'import a abonar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és el que li
indiquem a continuació:
-Drets de Supervisió:
- Treballs d’adequació d'instal·lacions existents:
- Suma parcial:
- I.V.A. en vigor (21%1):
- Total import abonar SOL·LICITANT:

101,52 €
6.625,80 €
6.727,32 €
1.412,74 €
8.140,06 €

Aquest pressupost no inclou l'execució de les instal·lacions de nova extensió de xarxa, l'import ha de sol·licitar a
l'empresa o empreses que vostè consideri, bé un instal·lador autoritzat de la seva lliure elecció o EDISTRIBUCIÓN
Redes Digitales S.L., Unipersonal.
Si aquesta oferta és del seu interès, pot procedir a la seva acceptació fent efectiu l’import mencionat, 8.140,06 €,
mitjançant alguna de las següents opcions:
- Accedint a la URL
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000000T5WC
amb la que podrà procedir a realitzar l’abonament de l’import indicat via passarel·la de pagament.
- Accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament
mitjançant passarel·la de pagament o aportant el justificant de transferència, fent-hi constar la referència de la
sol·licitud nº 0000273468-1.
- Realitzant una transferència bancaria al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la
referència de la sol·licitud nº 0000273468-1 així com que l’opció escollida ha estat la B, enviant-ho al correu
electrònic conexiones.edistribucion@enel.com, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a la qui
s’ha d’emetre la factura, amb l’antelació suficient per a la consecució dels permisos necessaris i l’execució dels
treballs.
Observacions:
- El sol·licitant aportarà i instal·larà la Caixa General de Protecció-7-160A BUC i el puntalet, seguint les
normatives d’ EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Forma de pagament
Transferència bancaria al compte : ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referència sol·licitud número AMAN001 0000273468-1-(TOT CLIENT)
AJUNTAMENT DE CAPOLAT, NIF NÚM. P0804400J
L’acceptació d’aquesta opció suposa la realització dels treballs de nova extensió de xarxa per
part del SOL·LICITANT, amb un instal·lador autoritzat i posteriorment s’hauran de cedir a
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
Si volen algun altre titular de pagament ens han d’entregar firmat el document d’Autorització
adjunt a la present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a la direcció de correu electrònic:
conexiones.edistribucion@enel.com

1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
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DESGLÒS PRESSUPOST
CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT
Treballs d'adecuació d'instal-lacions existents
Unitats.

Preu Ud.(€)

Descripció

Càrrec *

Total

380

3,969

CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM

I

1.508,22 €

220,24

1

MANO DE OBRA

I

220,24 €

350

1

PERMISOS OFICIALES / PARTICULARES

I

350,00 €

300

1

INGENIERÍA,TOPOGRAFÍA,PROYECTO

I

300,00 €

490

2,205

DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS

I

1.080,45 €

490

5,15340816

TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO

I

2.525,17 €

110

5,83381818

CABLE RZ 0,6/1 KV 3X150 AL/80 ALM

I

641,72 €

TOTAL

6.625,80 €

DSIC
Unitats.

Preu Ud.(€)

Descripció

Càrrec *

0

Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas

I

Total
101,52 €

TOTAL

101,52 €

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT
Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).
Unitats.

Descripció

Càrrec*

1

ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT

N

1

COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR

N

1

MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA

N

1

EMPALMES RED TRENZADA BT

N

1

AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO

N

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS2

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO
Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)
.................................................................................................................................... con
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................,
municipio de …………………………………
Teléfono de contacto: ............................ Dirección email: ...............................

Encarga y autoriza:
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con
CIF............................ y
domicilio social en ................................, municipio de
.........................................
Persona de contacto: ..................................................................................
Teléfono de contacto: ............................ Dirección email: .........................

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:
La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,
Dirección del suministro.................................................................
Municipio: ..............................................................
Potencia: ...........kW.
Petición de suministro nº: ....................................
Importe a Pagar……………………………………
Fecha de la autorización: .....................................

Firma del administrador/apoderado empresa principal

N

T.M. DE CAPOLAT

COORDENADES UTM
(ETRS89)
X=400699 , Y=4661196

r

a

r

i

g

R

G

N.M.

r

a

i

Potència sol·licitada
de 10,39 kW
e

r

a

d

PUNT DE CONNEXIÓ
A NOVA CGP-7-160A BUC
+ PUNTALET
A INSTAL·LAR PEL CLIENT

e

d

V

i

l

a

d

o

m

a

t

NOVA LÍNIA AÈRIA BT
RZ95-Al A INSTAL·LAR

B

B V
- 4 2
4 1

e

NOU SUPORT DE FORMIGÓ
HV-1000daN 11m A INSTAL·LAR

e
l

l

SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA BT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA BT
RZ95-Al A INSTAL·LAR

ú

NOU SUPORT METÀL·LIC
C-1000 20m A INSTAL·LAR

s

NOU SUPORT DE FORMIGÓ
HV-1000daN 11m A INSTAL·LAR

Can Viladomat

a

C

a

SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA BT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA BT
RZ95-Al A INSTAL·LAR
LÍNIA AÈRIA BT
(400V) EXISTENT

e

d

l

s

p

m

F

o

n

t

SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA BT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA BT
RZ95-Al A INSTAL·LAR

SIMBOLOGIA

Can Riera

Can Balart

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI
TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
XARXA EXISTENT
XARXA RETIRAR
LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
LÍNIA AÈRIA TRENADA
LÍNIA SUBTERRÀNIA

Font de Coforb

V

i

l

a

d

o

m

C.G.P-7 (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

SUBSTITUIR LÍNIA AÈRIA BT
PER NOVA LÍNIA AÈRIA BT
RZ150-Al A INSTAL·LAR

AVANTPROJECTE

BT

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)
A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

NO ES VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

PUNTES i PONTS OBERTS

AFECTACIONS

CAIXA DE DERIVACIÓ
EMPALMAMENT
ESCOMESA

arxiu: PL 273468 DES-2020.dwg

t

TUBULARS

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

(-)

a

CADIRETA
CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

BL576

X
X

AJUNTAMENT
GENERALITAT

A.C.A.
DIPUTACIÓ

P.F. (SUPORT DE FUSTA)
SUPORTS DE FUSTA CASATS
SUPORT DE FUSTA
AMB TORNAPUNTES
C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)
C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

LA GESTIÓ D’OBTENCIÓ DE LA SIGNATURA
DELS PERMISOS PARTICULARS PER
L’EXECUCIÓ D’AQUEST TREBALL, L’HA DE
REALITZAR EL SOL·LICITANT
Treballs de nova extensió de xarxa no
inclosos en el pressupost de l’opció TOT CLIENT
i a realitzar directament pel peticionari.

TIC's
TELEFÓNICA

X

PARTICULAR
AUTOPISTES

ADIF
PEIN

FFCC
ALTRES

AENA

NOU SUBMINISTRAMENT DE 10,39 kW
PG 2 PCL, 27, CAPOLAT

T.M. (TORRE METÀL.LICA)
P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

GAS
CTRES. ESTAT

-distribución

Núm EXP:
Potència:
Client:

ET:
273468
CD O LÍNIA: BL576-01-01
10,39 kW
AJUNTAMENT DE CAPOLAT

T.M. DE CAPOLAT (BARCELONA)
PLÀNOL DE PLANTA

Data: DESEMBRE-2020

Format: DIN-A3
Escala: 1/2000
Nº Plànol: 1.1

.

INFORME TÈCNIC D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS FINS A 15 kW

Sol·licitant:

AJUNTAMENT DE CAPOLAT
PG 2 PCL 27

Adreça:
Zona:

MANRESA

Població:

273468

REFERÈNCIA:

CAPOLAT

Interlocutor Sr.:

Data:

04/12/2020

Telèfon:

INSTRUCCIONS GENERALS
· CARACTERÍSTIQUES GENERALS
· Tensió nominal de la instal·lació 230 V en monofàsic i
400/230 V en trifàsic.
· Factor de potència 1 per a subministraments monofàsics
i trifàsics (a efectes de càlcul).
· Valor màxim previst del corrent de curtcircuit de la xarxa
de baixa tensió 10 kA.

· EMBRANCAMENT
L'embrancament es farà d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de BT vigent i la Norma Tècnica Partícular
de FECSA ENDESA.

· CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
Les Caixes de Protecció i Mesura (CPM) estaran
construïdes amb material aïllant de classe tèrmica A,
com a mínim, segons Norma UNE 21305, i compliran tot
el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN
60439-1-3. Tindran les condicions de resistència al foc
d'acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (Sèrie). Un
cop instal·lades tindran un grau de protecció IP 43 segons
UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102 i seran
precintables.
La CPM estarà situada a l'esterior de l'edifici, a la tanca,
ecastada a la façana o en un posella, sempre en un lloc
de lliure i permanent accès des del carrer.
Si la CPM s'instal·lès a l'interior d'una posella, aquesta
tindrà una porta de tancament, preferentment metàl·lica
amb un grau de protecció IK 10 segon UNE-EN 50102,
revestida exteriorment d'acord amb les característiques
de l'entorn. Estarà protegida contra la corrosió i disposarà
d'un pany o cadenat normalitzat per FECSA ENDESA.
La part inferior de la CPM estarà a una alçada de 0,5 m
del nivell de terra en tanques i de 1,50 m en edificis.
L'alçada dels dispositius de lectura dels equips de mesura
no serà més gran de 1,80 m.

· QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Els dispositius generals de comandament i protecció
(interruptor general automàtic, interruptor diferencial
general, dispositius de protecció de cadascun dels circuits
interiors i dispositius de protecció contra sobretensions),
se situaran com més a prop possible del punt d'entrada
de la derivació individual al local o habitatge de l'usuari.
Al costat del Quadre de Comandament i Protecció,
immediatament al davan, es col·locarà una caixa per a
l'interruptor de Control de Potència. Aquesta caixa podrà
estar integra en el mateix Quadre General de Protecció

en un compartiment independent separat físicament i
precintable. Les característiques de la caixa i tapa on
s'allotja l'ICP-M seran les descrites a la UNE 201003.
L'alçada a la qual se situaran els dispositius generals i
individuals de comandament i protecció dels circuitsw,
mesurats des del nivell de paviment, estarà compresa
entre 1,4 i 2 m, per habitatges. En locals comercials,
l'alçada mínima serà d'1 m des del nivell del paviment.

· INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA
La potència a contractar determinarà l'ICP-M a instal·lar,
el qual haurà de disposar de la corresponent verificació.

· CONDUCTORS
Els conductors que enllacen la CPM amb el quadre privat
de comandament i protecció seran de coure, de tensió
assignada 450/750 V quan s'instal·lin a l'interior de tubs
en muntatge superficial i de 0,6/1 kV quan s'instal·lin en
tubs enterrats. Seran no propagadors de l'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïdes.
Per a la seva identificació els colors de les cobertes seran
negra, marró i gris per a la fases i blau clar per al neutre.
Els tubs estaran qualificats com a no propagadors de la
flama.
Podran adoptar-se seccions inferiors a les indicades al
quadre de l'informe, si documentalment es demostra que
es compleix tot el que s'indica a l'apartat 3 de la ITC-BT15.

· TERRES
La instal·lació de posada a terra es farà d'acord al que
s'indica en la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió. Cal preveure sobre el conductor de terra
i en lloc accessible, un dispositiu que permiti mesurar la
resistència de la presa de terra.

· OBSERVACIONS
Aquest informe queda sense efecte quan es produeixin
modificacions al Reglament Electrotècnic de BT vigent
que afectin al seu contingut, així com un cop passat tres
mesos des de la seva data d'emissió.

· Per a potències superiors a 15 kW, s'utilitzarà l'informe
Tècnic d'instal·lació d'Enllaç per a "Subministraments
Individuals superiors a 15 kW".

Zones ombrejades, a complientar per FECSA ENDESA

SUMINISTROS INDIVIDUALES
HASTA
15 kW
SUBMINISTRAMENTS
INDIVIDUALS
FINS
A 15 kW
INSTRUCCIONS
L'INSTAL·LADOR
INSTRUCCIONESPER
PARAAEL
INSTALADOR:
la instalación
instal·lació segons
l'esquema
i les
dades
de de
la columna
marcada
amb con X
I Efectueu
Efectúe la
según el
esquema
y los
datos
la columna
marcada

I En
Al acabar
terminar
la instalación,
entregue
en nuestras
oficinas
o Punt
de Tensió,
Servei juntament
el Certificado
de Instalación
Eléctrica
la instal·lació,
entregueu
el Certificat
d'Instal·lació
Elèctrica
de Baixa
amb aquest
imprès, a les
nostres de Baja
oficines
Punt dejunto
servei.
Tensióno(CIEBT)
con este impreso.
I En el nivell
nivel de
electrificación
elevada
se podrá
contratar
cualquier
potencia
normalizada
hasta kW.
14,49 kW.
d'electrificació
elevada
es podrà
contractar
qualsevol
potència
normalitzada
fins a 14,49

POTENCIASOL·LICITADA
SOLICITADA
POTÈNCIA

MONOFÀSIC
MONOFÁSICO

10,39

kW

✔

TRIFÀSIC
TRIFÁSICO

ESQUEMA UNIFILAR

TTRRI IFFÁÀS SI CI C
O

M
MOONNOOFFÁÀSSI C
I CO
POTENCIA MÀXIMA
MÁXIMA (kW)
POTÈNCIA
(kW)
QUE
CONTRACTAR
QUEES
SE POT
PUEDE
CONTRATAR

✔
0,34 0,69 0,80 1,15 1,72 2,30 3,45 4,60 5,75 6,90 8,05 9,20 10,35 11,50 14,49 1,03 2,07 2,42 3,46 5,19 6,92 10,39 13,85
Básica
Bàsica

NIVELL
NIVEL
DED'ELECTRIFICACIÓ
ELECTRIFICACIÓN
PROTECCIÓ
PROTECCIÓN
DIFERENCIAL
DIFERENCIAL

Intensidad
nominal(A)
(A)
Corrent Assignat

40

63

Sensibilidad(mA)
(mA)
Sensibilitat

Poder
(kA)
Poderde
decorte
tall (kA)

CONDUCTORES
CONDUCTORS

1,5

3

Cu

CPM
CAJA DE
CAIXA DE
PROTECCIÓ
PROTECCIÓN
I MESURA
Y MEDIDA

30 ó 300

– Obligatoria para
la protección
contra
las
sobretensiones
- Obligatori
per a la protecció
contra les
sobretension
permanents permanentes
- Per acontra
la protecció
contra
les sobretensions transitòries,
segons la ITC-BT-23
– Para la protección
las
sobretensiones
transitorias,
según del
la REBT
ITC-BT-23 del REBT

Intensidad
nominal(A)
(A)
Corrent
Assignat

INTERRUPTOR CONTROL
INTERRUPTOR
CONTROLDE
DEPOTÈNCIA
POTENCIA(A)(A)

40

30

PROTECCIÓNSOBRETENSIÓ
SOBRETENSIÓN (V)
(V)
PROTECCIÓ
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
GRAL.
GRAL.
AUTOMÁT.
AUTOMAT.

Elevada

3,5

5

25 A

30 A 35 A 40 A

63 A

40 A

M 4,5

M 4,5

M 4,5

M 4,5

7,5
10 mm

10

15

20

25

30

2

35

40

45

50

63

2

16 mm

1,5

3

3,5

5

7,5

16 mm

Tipus
Tipo

CPM1-D2

CPM2-D4

Comptador
Contador

10 (60) A

10 (90) A

Fusibles
Fusibles

63 A gG

✔

100 A gG

10

15

20

2

63 A gG

Aérea
fachada
Aèria posada
posadasobre
sobre
façana

Subterránea
Subterrània

Aérea
sobre suports
apoyos
Aèria tensada
tibada sobre

Aéreo-Subterránea
Aèria-Subterrània

EMBRANCAMENT
ACOMETIDA

Aérea
Aèria
RZ 0,6/1 kV 2x16 AI (tubo 40 mm)

RZ 0,6/1 kV 4x25 AI (tubo 40 mm)

RV o DV 0,6/1 kV 2x1x50 AI (tubo 90 mm)

RV o DV 0,6/1 kV 4x1x50 AI (tubo 90 mm)

Aèria con
ambpostecillo
pal
Aérea

Subterrània
Subterránea

DETALLE
INSTALACIÓN
DETALLSDE
D'INSTAL·LACIÓ

h

0,50 m
{ Mínimo
Máximo 1,50 m
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Gósol
Sant Julià
de Cerdanyola

Bausen
Canejan
Les

Vallcebre

Bossòst

Arres
Arres de Jos
Vilamòs

es Bòrdes

VAL D'ARAN
Salardú

Vielha

Vielha e Mijaran

Alt Àneu

la Coma i la Pedra

Naut Aran

València d'Àneu
Lladorre

Esterri d'Àneu

Vall de Cardós
la Guingueta
d'Àneu

Esterri de Cardós

Espot

Ribera de Cardós

ALTA RIBAGORÇA

Tírvia

Barruera

Fígols

Burg
Vilaller

Llavorsí

la Coma

Farrera

Rialp

Llívia

Meranges
Guils de Cerdanya

la Torre de Cabdella
el Pont de Suert

Sort

Puigcerdà
les Valls de Valira

Ger

CERDANYA
Lles de Cerdanya

Montferrer i Castellbò

Prullans
Estamariu

Montferrer

la Seu d'Urgell

Arsèguel

Alàs

Martinet

Queralbs

Pardines

Sant
Joan
les Fonts

Ripoll
Sant Jaume
de Frontanyà
Fígols

la Coma

Vallfogona de Ripollès

Gavet de
la Conca

Isona

Vilada

Llinars

Valls

la Vall d'en Bas

Santa
Maria
de
Besora

Montesquiu

Lluçà

SOLSONÈS

Llobera

Sant Hipòlit de Voltregà

Clariana de
Cardener

Riner

NOGUERA

Alfarràs

Algerri

Agramunt

Tàrrega

Lleida

Fondarella
Mollerussa

Sidamon

Bellpuig

Golmés

els Alamús

Arbeca

Maldà

GARRIGUES

Senan
Solivella

Pontils

Querol
Barberà de la Conca

Sant Martí Sarroca

Vilanova de Prades

Aiguamúrcia

el Pla de Santa Maria

Riba-roja d'Ebre

la Vilella
Baixa

la Febró

Cornudella
de Montsant

els Guiamets

Móra
la Nova

Móra d'Ebre

Corbera d'Ebre

Nulles

el Rourell
els Garidellsla Secuita

Botarell

Capçanes

Rodonyà
Montferri

Riudoms

Reus

Vilafranca
del
Penedès
els Monjos

Banyeres
del Penedès

l'Arboç

Castellet
i la Gornal

BAIX PENEDÈS
Albinyana

Santa Oliva

Olèrdola

Malgrat de Mar
Santa Susanna
Sant Iscle Sant Cebrià
de Vallalta de Vallalta

MARESME

Pineda de Mar
Calella

Arenys de Munt
Dosrius

Granollers

Sant Pol de Mar

Canet de Mar
Sant Vicenç Arenys de Mar
de Montalt

la Roca del Vallès
Lliçà de Vall

Caldes d'Estrac
Sant Andreu
de Llavaneres

Avià

Mataró

Olvan

el Papiol

Olivella

Olesa de
Bonesvalls

Pallejà

deTorrelles
Llobregat

Begues

BARCELONÈS

Molins de Rei

la Palma
de Cervelló Sant Vicenç
dels Horts
Cervelló
Sant Feliu
Just
Desvern
de LlobregatSant
Esplugues
Santa Coloma Sant Joan de Llobregat
de Cervelló
Despí

Sant
Climent
de Llobregat

BAIX LLOBREGAT

Cornellà
de
Llobregat

Sant Adrià de Besòs

Barcelona

l'Espunyola

l'Hospitalet
de Llobregat

Sant Boi
de Llobregat
el
Prat de
Llobregat
Viladecans

Gavà

Sagàs

Canyelles
Sant Pere de Ribes

Castelldefels

Sitges
Vilanova i la Geltrú

el Vendrell

la Gaià
Nou
de

Vallgorguina

Llinars del Vallès

Canovelles

Palau de
Plegamans

Parets del Vallès
Polinyà
Òrrius
Argentona
Montmeló
Vilanova
Sabadell
del Vallès
Mollet
del Vallès
Montornès del Vallès
Martorelles
Cabrils
Santa
Perpètua
de Mogoda
Vilassar
Vallromanes
de Dalt
Cabrera de Mar
Barberà
la Llagosta
Santa Maria
del Vallès
Premià
de Dalt
de Martorelles
Badia
Vilassar
Sant Fost de
Campsentelles
del Vallès
de Mar
Ripollet
Teià
Alella
Montcada
Cerdanyola
Premià de Mar
i Reixac
del Vallès
Tiana
el Masnou
Montcada
Montgat
Sant Cugat del Vallès
Santa Coloma
de Gramenet
Badalona

Capolat

Blanes
Palafolls

Vilalba
Sasserra

Cardedeu
Corró d'Avall

Sant Celoni

Sant Antoni
de Vilamajor

GARRAF

la Gornal

Bellvei
Bonastre

Vespella de Gaià

el Catllar

Avinyonet
del Penedès

Sant Miquel d'Olèrdola

Santa Margarida
i els Monjos

Llorenç
del Penedès

Masllorenç

Vilabella

Renau

el Morell Perafort
la Pobla de Mafumet

Cubelles
Calafell

Cunit

Roda de Barà

la Pobla
de Montornès Creixell
la Riera
de Gaià

Constantí

Duesaigües

l'Argentera
Marçà

TERRA ALTA

Vallmoll

Salomó

Vilallonga
del Camp
Almoster
Castellvell
del Camp

els Pallaresos
Pradell de
la Teixeta

el Masroig

la Bisbal
del Penedès

la Masó
la Selva del Camp

l'Aleixar

Maspujols
les Borges
del Camp

Riudecols

Falset

Garcia

Batea

el Milà

Vilaplana
Alforja

BAIX CAMP

Porrera

Bellmunt
del Priorat

el Molar

Bràfim

Alcover
l'Albiol

Arbolí

Torroja del Priorat

Gratallops
el Lloar

RIBERA D'EBRE

Sant Jaume
dels Domenys

Valls

Poboleda

la Vilella
Alta

la Figuera
la Torre de l'Espanyol
Vinebre
Ascó
la Fatarella

Vilalba dels Arcs

la Múnia

la Juncosa del Montmell

Vila-rodona

Alió

Mont-ral

Puigpelat

PRIORAT

Cabacés
Flix

la Pobla de Massaluca

el Montmell
Castellví de la Marca

ALT CAMP
la Riba

Capafonts
la Morera
de Montsant

Castellbisbal

Sant Andreu
de la Barca

Corbera de Llobregat

Vallirana

les Cabòries
Sant Cugat
Sesgarrigues

Pacs del
Penedès

Santes Creus

Vilaverd

Prades

Margalef
la Palma d'Ebre la Bisbal de Falset

Martorell

Castellví
de Rosanes

Gelida

Sant Pau d'Ordal

la Granada
les Cabanyes

Ulldemolins

Bovera

Rubí

Subirats

Santa Fe
del Penedès

Vilobí del
Penedès

Santa Maria
de Palautordera

Lloret de Mar

Sant Sadurní
d'Anoia

ALT PENEDÈS

Torrelles de Foix

Tossa de Mar

Tordera

Sant Quirze
del Vallès

Sant Esteve
Sesrovires

Sant Llorenç
d'Hortons

Lavit
Torrelavit
el Pla
del Penedès

Guardiola de Font-rubí

Puigdàlber
el Pont
d'Armentera

Figuerola
del Camp

Bellaguarda

Pontons

Cabra del Camp

Montblanc

Almatret

Canaletes

Sant Pere de
Sant Quintí Riudebitlles
de Mediona
Font-rubí

Pira
l'Espluga
de Francolí

Vimbodí

Vallclara

Ullastrell
Abrera

la Llacuna

Sarral

Tarrés

el Vilosell

la Pobla de Cérvoles

Santa Eulàlia
de Ronçana

Sant
Pere
de
Vilamajor

Lliçà d'Amunt

Sentmenat

Esparreguera

Masquefa

la Garriga

l'Ametlla del Vallès
les Franqueses
del Vallès

Terrassa
Viladecavalls

els Hostalets
de Pierola

Cabrera
d'Igualada

Sant Joan de Mediona

CONCA DE BARBERÀ

Blancafort

Vinaixa

l'Albi
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ESQUEMA UNIFILAR

equipament elèctric
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1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC
1.1. Objecte
El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el
Plec de Clàusules Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran
la realització de les obres del: “Projecte Constructiu per la construcció d’un pou per
l’abastament del nucli de població de Coforb del municipi de Capolat (Berguedà)”.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota
índole promulgades per les diferents administracions públiques competents que siguin
d’aplicació als treballs previstos al present projecte, tan si figuren o no a la relació
anterior.

1.2. Àmbit d’aplicació
Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes
les obres del projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals.
En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions.

1.3. Senyalització de les obres
Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció
d'Obra. Aquestes senyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de
la Generalitat de Catalunya.

1.4. Documents del projecte
Els documents que formen part del projecte són:






DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS
o Memòria
o Annex 1: Característiques principals
o Annex 2: Reportatge fotogràfic
o Annex 3: Estudi d’alternatives
o Annex 4: Estudi hidrogeològic
o Annex 5: Càlculs hidràulics
o Annex 6: Pla d’obra
o Annex 7: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
o Annex 8: Gestió de residus
DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST

1.5. Relació entre documents del projecte
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Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació
correspondrà a la Direcció de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en el
Plec de Prescripcions Tècniques. El contractista estarà obligat a posar en coneixement
de la Direcció d’Obra, amb la major rapidesa possible, qualsevol dubte que observi
durant l’execució del treballs entre els documents del projecte.

1.6. Disposicions tècniques legals
La empresa contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i totes les normatives que s’exposen a continuació:













Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.
Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).
Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i
Disposicions
Complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951).
Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre.
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre.
Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres a
l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre.
Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de
materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels
contractes d’obra i de contractes de subministrament i fabricació d’armament
i equipament de les Administracions Públiques.
Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública.
Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat.

Medi Ambient:




Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera.
Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats
potencialment contaminants.

Aigües:


Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual
es fixen, de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu
i del Consell, els valors de les classificacions dels sistemes de seguiment dels
Estats membres arran de l'exercici d’intercalibratge, i pel que es deroga la
Decisió 2008/915/CE
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Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament
del Domini Públic Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril,
en matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic
hidràulic.
Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament
del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i
el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial
Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de
2008 que
modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències
d'execució atribuïdes a la Comissió.
Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.
Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la
Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra
la contaminació i el deteriorament.
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini
Públic Hidràulic.
Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Aigües.
Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic
de la reutilització de les aigües depurades.
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret
509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995,
de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de els aigües residuals urbanes.
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors.
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Estructures i edificació:



Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel que s’aprova la instrucció per la
recepció de ciments (RC-08).
Reial Decret 996/1999, de 11 de juny, pel que es modifica el Reial Decret
1177/1992, de 2 de octubre, pel que es reestructura la comissió permanent
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del formigó, i el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la
"Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de
la Edificació i els seus documents bàsics. Correció d’errades del Reial Decret
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008).

Drenatge:



Ordre de 14 de maig de 1990, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres
5.2-IC “Drenatge Superficial”.
Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres
5.1-IC “Drenatge”.

Electricitat:






Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries.
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre
condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT.
Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, pel que s’aprova el reglament
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació i les seves instruccions tècniques
complementàries MIE-RAT posteriors.

Reactius i productes químics:




Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7.
Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats
aspectes de la regulació dels emmagatzematges de productes químics i
s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE APQ-9, emmagatzematge
de periòxids orgànics.

Residus:


Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i d’enderrocs.

Seguretat i Salut:


Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
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Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball.

1.7. Condicions generals
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que
s'estableixen en aquest Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que
seran entregats a la Direcció d’Obra. Tots els materials que es preveuen utilitzar a les
obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.

2. INTRODUCCIÓ
2.1. ASPECTES GENERALS
PRESCRIPCIONS GENERALS
Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i
la seva mà d’obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o
Normes oficials vigents seran vàlides i aplicables per la recepció, el transport, la
manipulació o l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats a les obres del projecte.
Les activitats relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és necessari
que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de
l’obra.
L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la
seva autorització sobre la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser
utilitzats amb la suficient antelació, per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns.

MATERIALS D'ÚS GENERAL
En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte,
l’empresa contractista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència
dels materials descrites en els documents del projecte i les aportacions realitzades per
la Direcció d'Obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra, amb antelació
suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, les mostres i la informació
necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels materials és
explícitament descrita en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament
aquestes procedències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels
materials, la Direcció d’Obra fixarà nous materials.

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC
Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de
presentar l’empresa contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, tots
les fitxes tècniques, mostres i certificats dels fabricants. Si la informació no es considera
suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials, i la Direcció d’Obra té dret
a rebutjar els materials si no compleixen les condicions tècniques necessàries.
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MATERIALS INADEQUATS
Si els materials de l’obra no tenen la qualitat suficient, l’empresa contractista estarà
obligat a complir les ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques
del projecte. En general, l’empresa contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop
efectuada la recepció, els materials que la Direcció d’Obra hagi rebutjat i seran
substituïts per materials amb característiques adequades.

MÀ D’OBRA
La Direcció d’Obra podrà determinar la manera com s’han de preparar els materials
i executar els procediments de l’obra.

2.2. EXECUCIÓ I CONTROL
CONDICIONS GENERALS
Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les
ordres de la Direcció d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la
falta de definició.
L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva
aprovació, incloent els plans parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra
hauran d’incloure informació del sistema constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars
d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra podran ser objecte de revisió,
a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre d’execució dels treballs
serà proposat per l’empresa contractista en el seu pla d’obra, redactat d'acord amb el
Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats.
L’empresa contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans
parcials d’obra per tal de facilitar la seva inspecció i aprovació.
La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per
executar les obres. Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè
puguin ésser examinats i aprovats, si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi
sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions de treball hauran de seguir sent
satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries, i si no és així la Direcció
d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es
realitzaran respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció
d’Obra.

REPLANTEIG
El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord
amb el disposat al reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules
Administratives Generals. A l'Acta de replanteig, la Direcció d’Obra farà constar la
comprovació que l’obra executada es correspon completament amb l’obra projectada Si
els resultats d’alguna part de l’obra no tenen una qualitat acceptable, es repararan o
tornaran a construir les parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de replanteig.
Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin
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en verificar els replantejaments parcials, seran assumides per l’empresa contractista i
es regiran pel Plec de Clàusules Administratives Generals. La Direcció d’Obra podrà
realitzar directament, o delegant en una altra persona, tants replanteigs parcials com
cregui convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb el projecte. Les operacions
de replanteig es faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa contractista i serà
aixecada acta.

ACCÉS A LES OBRES
Les obres de les vies d’accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones,
transports de materials a l’obra, entre d’altres, seran assumides per l’empresa
contractista. Les vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran executades,
mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.

INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS
Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents:








Oficines del contractista
Instal·lacions per servei del personal
Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància
Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista
Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de
mescles bituminoses.
Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres
Instal·lacions de subministrament d’aigua

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les
següents:







Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials
Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball
Obres de protecció i defensa contra inundacions
Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic
Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i
subterrànies
Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles,
requerits per a l’execució de les obres del contracte.

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars
seran executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista..

MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS
L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma
adequada totes les màquines, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de
les obres. La maquinària i els mitjans auxiliars hauran d’estar disponibles amb suficient
antelació al començament del treball corresponent per ser autoritzats per la Direcció
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d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra pot ordenar la substitució de la
maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista
estarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de
construcció prevista. Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article,
es consideren incloses en els preus de les unitats d’obra corresponents i, en
conseqüència, no seran abonades separadament, tret d’aquelles que per la Direcció
d’Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document contractual.

2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT
UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE
Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció
d’Obra, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un
preu nou que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra per ser incorporat a l’expedient
contractual.

RESERVA
ESPECIALS

PER

A

MATERIALS,

ELEMENTS

I

INSTAL·LACIONS

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per
la seva naturalesa especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que
l’empresa contractista tingui dret a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa
contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves per part de l’empresa
instal·ladora.

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT
Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa
contractista hagi executat per error no s’abonaran.

CERTIFICACIONS
Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de
certificacions periòdiques on seran descrites relacions valorades de les obres i entenentse compreses les valoracions descrites en el Plec. Els imports de les certificacions seran
considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica l’acceptació de les obres
certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible a
realitzar canvis sol·licitats per l'administració.

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA
CONTRACTA
En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de
pagament les obres incompletes a part de les que constitueixin unitats completes
definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d’unitats
d’obra fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que
no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament.
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OBRES INCOMPLETES
En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que
figuren en el Quadre de Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol
descompte de forma diferent. L’empresa contractista té dret a reclamació fonamentada
en insuficiència o omissió dels elements que componen al preu contingut en el quadre
esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys,
deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el
termini de garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa
contractista per a la reparació del que s’ha construït en un termini realista, durant el que
serà responsable de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat
per l’ampliació del termini de garantia.

PROVES I ASSAIGS
Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran
assumides per l’empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra.
Si l’assaig no dona un resultat acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa
contractista.

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT
En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran
d’aplicació les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
3.1.

FITXES TÈCNIQUES

Fitxa tècnica electrobomba submergible
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3.2.
B-

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

MATERIALS I COMPOSTOS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZR200,B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a
les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.

Document 3

- 14 -

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
POU PER L’ABASTAMENT DEL NUCLI DE POBLACIÓ DE
COFORB DEL MUNICIPI DE CAPOLAT (BERGUEDÀ)
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin
d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha
de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense
més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
____________________________________________________________________________

B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES
B642- - PORTA DE PLANXA PREFORMADA
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca de planxa metàl·lica.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els
mecanismes d'obertura.
ELEMENTS DE TUB:
Toleràncies:
Alçària: ± 1 mm
Diàmetre: ± 1,2 mm
Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG1A- -

CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1A-0879.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per les següents unitats connectades entre si:
- Unitat funcional d'embarrat general i de fusibles
- Unitat funcional de mesura
- Unitat d'embarrat de protecció
Han de ser de tipus modular.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Cada unitat ha de constar de cos, placa de muntatge i tapa.
Els cossos han de ser de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb empremtes de ruptura per al pas de
tubs i orificis per a la seva fixació.
Les tapes han de ser de metacrilat transparent i han de portar orificis per a la fixació al cos mitjançant
visos.
La tapa de la unitat de mesura s'ha de fixar al cos mitjançant visos precintables.
El cos de la unitat d'embarrat general ha de portar els suports per a les bases portafusibles segons la
capacitat de la centralització i empremtes de ruptura per a l'entrada del cable d'alimentació.
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El cos de la unitat de mesura ha de portar una placa de muntatge per a la subjecció dels comptadors.
El cos de la unitat d'embarrat de protecció ha de portar els suports per als borns de sortida, un perfil de
fixació DIN i una barra per a connexió de la presa de terra. També ha de dur orificis de sortida de les
derivacions individuals.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Tensió nominal: 400 V
Intensitat nominal de l'embarrat general: 250 A
Grau de protecció del cos (UNE 20-324): >= IP-407
Grau de protecció de la tapa (UNE 20-324): >= IP-409
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Tipus de connexions: Segons UNESA 1404 A
Capacitat dels borns d'entrada: fins a 150 mm2
Capacitat dels borns de sortida: fins a 25 mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del sol.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos
derivados de serie.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La centralització ha de portar, de forma durable i ben visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de model o referència tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i
verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33- - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG33-G2X0.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur
de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2,
amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil,
armadura amb fleix d?acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2,
amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament
amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure
flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Ccas1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament
amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure
flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Ccas1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure
cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca
segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN
50575
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.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de
productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la
classificació de les propietats de reacció al foc.
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.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s?expressarà d?acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la
UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
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- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca
(classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d?emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d?acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Reacció al foc:
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN
60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Classe Fca (comportament no determinat)
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc
d?utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦ 25 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
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 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
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.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
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Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma
UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma
UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o
del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de
las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos
de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 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 RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
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Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de
distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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 subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca,
B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d?anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s?ha de fer sobre el cable, l?embalatge o l?etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del
marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre
l?embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d?incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l?any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d?identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l?especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d?identificació de l?organisme notificat
- Ús previst, segons s?especifica a la norma harmonitzada aplicable
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)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
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- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió
per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE
COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW4-094Z.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________
P - PERFORACIÓ
P6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
P640- - PORTA PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que
perjudiquin el seu funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 PG1C- -

CAIXES I ARMARIS
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG1C-DXX2,PG1C-DXX3,PG1C-0001.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un rellotge,
muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat dels borns
CONDICIONS GENERALS:
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament.
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.
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Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer amb
eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia
subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que
s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la 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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PG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG33-E44Z.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de 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.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant
la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos
elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma
que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a
la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament
es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap
cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per
la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de
donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de
provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a
l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant
de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la
tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior.
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les
peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per
tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50
N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
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CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el
seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

Capolat, novembre de 2020,
Els enginyers autors del projecte,

Albert Herrero Casas

Francesc Solé Duocastella

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Enginyer Tècnic Industrial
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Projecte constructiu nou pou captació d´aigua per a l´abastament del nucli de Coforb (Capolat)

Data: 14/12/20

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
01

PAAA001
Num.
1

u

Pàg.:

PRESSUPOST 1
PERFORACIÓ DEL POU
FASE D'INVESTIGACIÓ

Transport de la maquinària fins a l'emplaçament de la perforació. Inclou transport i retirada

Text

Tipus

Transport i retirada

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA002
Num.
1

m

1,000

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 0-200m. Inclou maquinària i
mitjans auxiliars necessaris.

Text

Tipus

Tram 0-200m

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA003
Num.
1

m

200,000

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 200-300m. Inclou maquinària i
mitjans auxiliars necessaris.

Text

Tipus

Tram 200-300m

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA004
Num.
1

m

100,000

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 300-400m. Inclou maquinària i
mitjans auxiliars necessaris.

Text

Tipus

Tram 300-400m

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA014
Num.
1

m

100,000

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment deD=225x4 mm

Text

Tipus

Part superior

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
02

PAAA005
Num.
1

m

Text

Reperforació (0-300m)

TOTAL Fórmula

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

3,000

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#

100,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#

100,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#

200,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

3,000

PRESSUPOST 1
PERFORACIÓ DEL POU
FASE D'AIXAMPLAMENT I REVESTIMENT DEL POU

Reperforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm a Ø312mm. Profunditat entre 0-300m. Inclou
maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

300,000 C#*D#*E#*F#

300,000
TOTAL AMIDAMENT

300,000
EUR
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Data: 14/12/20

AMIDAMENTS
2

PAAA006
Num.
1

m

Text

Pàg.:

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de D=260x6mm
Tipus

Tram canonada cega (276m)

[C]

[D]

[E]

[F]

276,000 C#*D#*E#*F#

276,000
TOTAL AMIDAMENT

3

PAAA007
Num.
1

m

Text

276,000

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de filtre de planxa perforada de D=260x6mm
Tipus

Tram reixeta (24m)

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA008
Num.
1

m

Text

24,000

Treballs de ranurat de la canonada cega ´´in situ´´
Tipus

Ranurat in-situ (36m)

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA009
Num.
1

u

Text

36,000

Subministrament i col·locació d'anell d'acer per a la cimentació anul.lar del pou
Tipus

Anell anular superior

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA010
Num.
1

m

Text

1,000

Subministrament i apliació de cimentació anul.lar del pou per gravetat, amb morter especial
Tipus

Cimentació anul·lar superior

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA011
Num.
1

u

Text

20,000

Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat
Tipus

Tapa pou

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA016
Num.
1
2

Tn

Text

1,000

Engravillat de l'espai anul·lar amb grava silícia de 3 a 5mm
Tipus

Volum engravillat
Volum tub

[C]

[D]

[E]

300,000
-300,000

0,076
0,053

2,500
2,500

[F]

PAAA017
Num.
1

h

Text

Hores bombeig aire comprimit

TOTAL Fórmula

57,000 C#*D#*E#*F#
-39,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

20,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#

36,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

24,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

17,250

Bombeig amb aire comprimit per a la neteja i desenvolupament del pou
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

8,000
TOTAL AMIDAMENT

8,000
EUR

2
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Data: 14/12/20

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
03

PAAA012

Num.
1

u

Pàg.:

PRESSUPOST 1
PERFORACIÓ DEL POU
AFORAMENT I ANALÍTICA

Aforament de pou de 24 hores amb equip de bombeig de 25CV, col·locat a <300m de fondària, amb operaris
especialitzats i camió grua. Inclou muntatge i desmuntatge, lloguer dels equips, grup electrògen i gas-oil, control
diürn amb cabalímetre i quadre amb variador de freqüència. Control de la recuperació durant 2 hora.

Text

Tipus

Aforament

[C]

[D]

[E]

[F]

PAAA013
Num.
1

u

1,000

Analítica complerta d'aigua, segons el RD140/2003. Inclou recollida de la mostra en la fase final de l'aforament,
transport a laboratori acreditat i entrega d'informe de resultats.

Text

Tipus

Analítica complerta

[C]

[D]

[E]

[F]

1

01
01
04

PAAA015
Num.
1

u

1,000

PRESSUPOST 1
PERFORACIÓ DEL POU
GESTIÓ RESIDUS

Partida per a la gestió dels residus i detritus generats durant els treballs de perforació del pou. Inclou la
contenció, derivació de l'aigua i gestió del detritus

Text

Tipus

Gestió residus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
02

PBB0-0001
Num.
1

u

Text

1,000

PRESSUPOST 1
EQUIPAMENT DEL POU

Subministrament i col·locació d'electrobomba submergible GRUNDFOS SP5A-60 o equivalent, capaç d'elevar
3,5 m3/h a 300mca, amb motor elèctric de 7,5 kW (400Vac), fabricada en acer inoxidable AISI304L.
Tipus

Bomba submergible

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0002
Num.
1

m

Text

Profunditat instal·lació

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3

1,000

Subministrament i col·locació de canonada d'impulsió de 1'' 1/2, fabricada en acer inoxidable AISI304L, brides
especials, juntes y material de subjecció del cable
Tipus

[C]

288,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

288,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Data: 14/12/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

PBB0-0003
Num.
1

m

288,000

Subministrament i col·locació de cable especial submergible de secció 4x10mm2 amb aïllament 0,6-1kV. Inclòs
empalme submergible i p.p.de material de fixació.

Text

Tipus

Cable alimentació bomba

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0004
Num.
1

m

295,000

Subministrament i col·locació de cable especial de sondes, incloses sondes de nivell i protector de plàstic.

Text

Tipus

Cable sondes

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0005

Num.
1

u

295,000

Subministrament i muntatge d'accessoris de sortida de pou. Inclou enllaç bomba-canonada en acer inoxidable
AISI304L de 1´´ 1/2, bigueta de subjecció pel pou de 1´´1/2, colze de sortida de pou, vàlvula de bola, vàlvula de
retenció, manòmetre, te de llautó i tot el material necessari fins a la connexió amb el dipòsit.

Text

Tipus

Accessòris sortida pou

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0006
Num.
1

m

1,000

Subministrament i col·locació de tub de nivell de PVC de D=32mm, per al control de l'aquífer.

Text

Tipus

Tub nivell

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0007
Num.
1

u

290,000

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua tipus raig múltiple R>=160 de diàmetre DN40. Inclosos
accessoris de muntatge, emissor d'impulsos i material necessari.

Text

Tipus

Comptador

[C]

[D]

[E]

[F]

PBB0-0008

Num.
1

u

Tipus

Quadre comandament

[C]

[D]

[E]

01
03

PCC0-0001

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i protecció per bomba de 7,5kW amb
arrancador estàtic digital. Inclou selectors, pilots, comptahores, voltímetre, amperímetre, proteccions, equips de
sondes, programador horari de tarifes i senyals pel telecontrol.

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

290,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

295,000 C#*D#*E#*F#

295,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

295,000 C#*D#*E#*F#

295,000
TOTAL AMIDAMENT

4

4

1,000

PRESSUPOST 1
CANALITZACIONS I ARQUETES

Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de dimensions 1500x1000x1000mm i tapa de
planxa zincada d'acer amb cadenat.
EUR
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Data: 14/12/20

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Tipus

Arqueta pou

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

PCC0-0002

Num.
1

u

1,000

Partida de traballs d'excavació i acondicionament del terreny al recinte del pou-dipòsit, per a la col·locació de
l'arqueta de sortida de pou, rases entre caixa comptadors, arqueta pou i caseta dipòsit i qualsevol connexió
necessaria. S'inclouren tubs coarrugats D=110mm, cinta senyalitzadora de serveis i sauló.

Text

Tipus

Partida acondicionament

[C]

[D]

[E]

[F]

GAR5R060

Num.
1

u

1,000

Porta metàl·lica plastificada de color verd de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada plastificada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat
i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

Text

Tipus

Porta tancament

[C]

[D]

[E]

[F]

GAR1R140

Num.
1

m

1,000

Tanca metàl·lica plastificada de color verd de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat plastificat de
simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de
diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb
formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

Text

Tipus

Tancament perimetral

[C]

[D]

[E]

[F]

1

01
04

PG1C-DXX2
Num.
1

u

Text

24,000

PRESSUPOST 1
ESCOMESA ELÈCTRICA

Centralització de comptadors elèctrics vertical tipus TMF-1 de fins a 20A, inclòs comptador multifunció,
proteccions, connexió neutre a terra i tots els elements necessaris, segons vademècum ENDESA.
Tipus

Centralització comptadors

[C]

[D]

[E]

[F]

PG1C-DXX3
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

PG1C-0001

pa

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

1,000

Armari prefabricat de formigó per allotjament TMF-1 de dimensions 2250x1000x450mm, inclosa col·locació.
Tipus

Armari allotjament

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

24,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

5

1,000

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de portada de corrent al dipòsit de
Coforb, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes, tramits, gestions i
legalització elèctrica de la instal·lació.
El pressupost és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de referència de
EUR
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sol·licitud: AMAN001 0000273468-1.
Num.
1

Text

Tipus

Partida alçada ENDESA

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

PG33-E44Z
Num.
1

m

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

Tipus

Cable derivació inidvidual

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

5

PFF0-0001

Num.
1

u

TOTAL Fórmula

15,000

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de distribució, format per IGA 3P+N,C20A, protector contra sobre
tensions, proteccions de llums i endolls caseta, magnetotèrmic 3P+N,C16A i diferencial 4/40/300 protecció
sub-quadre pou. Tot segons esquema unifilar.

Text

Tipus

Armari elèctric distribució

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
05

PEE0-0001
Num.
1

pa

Text

1,000

PRESSUPOST 1
ALTRES

Partida d'abonament integre per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i aplicació dels tots mitjans
auxiliars i materials necessaris per garantir-ne el compliment.
Tipus

Partida seguretat i salut

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

PEE0-0002
Num.
1

u

Text

1,000

Elaboració de memòria i tramits de legalització de la captació amb informe final per presentar a l'Agència
Catalana de l'Aigua
Tipus

Memòria

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

PEE0-0003
Num.
1

pa

Text

1,000

Partida alçada a justificar per a la reposició de l'entorn i serveis afectats durant l'obra
Tipus

Partida a justificar

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

PEE0-0004
Num.
1

pa

Text

Partida alçada a justificar

TOTAL Fórmula

1,000

Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats i imprevistos durant l'execució de l'obra.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR
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Data:

14/12/20

Pàg.:

1

P-1

GAR1R140

m

Tanca metàl·lica plastificada de color verd de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer
galvanitzat plastificat de simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels
daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar
(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

27,04

€

P-2

GAR5R060

u

Porta metàl·lica plastificada de color verd de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla electrosoldada plastificada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó HA-25
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

787,82

€

P-3

PAAA001

u

Transport de la maquinària fins a l'emplaçament de la perforació. Inclou transport i retirada
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.950,00

€

P-4

PAAA002

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 0-200m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
(CINQUANTA-SIS EUROS)

56,00

€

P-5

PAAA003

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 200-300m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
(SEIXANTA-CINC EUROS)

65,00

€

P-6

PAAA004

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 300-400m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
(SETANTA-CINC EUROS)

75,00

€

P-7

PAAA005

m

Reperforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm a Ø312mm. Profunditat
entre 0-300m. Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
(CINQUANTA-CINC EUROS)

55,00

€

P-8

PAAA006

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de D=260x6mm
(SETANTA-CINC EUROS)

75,00

€

P-9

PAAA007

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de filtre de planxa perforada de
D=260x6mm
(CENT NORANTA-VUIT EUROS)

198,00

€

P-10

PAAA008

m

Treballs de ranurat de la canonada cega ´´in situ´´
(VUIT EUROS)

8,00

€

P-11

PAAA009

u

Subministrament i col·locació d'anell d'acer per a la cimentació anul.lar del pou
(DOS-CENTS EUROS)

200,00

€

P-12

PAAA010

m

Subministrament i apliació de cimentació anul.lar del pou per gravetat, amb morter especial
(TRENTA-CINC EUROS)

35,00

€

P-13

PAAA011

u

Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat
(VUITANTA-TRES EUROS)

83,00

€

P-14

PAAA012

u

Aforament de pou de 24 hores amb equip de bombeig de 25CV, col·locat a <300m de
fondària, amb operaris especialitzats i camió grua. Inclou muntatge i desmuntatge, lloguer
dels equips, grup electrògen i gas-oil, control diürn amb cabalímetre i quadre amb variador de
freqüència. Control de la recuperació durant 2 hora.
(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

5.500,00

€
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1.900,00

€

60,50

€

1.750,00

€

Engravillat de l'espai anul·lar amb grava silícia de 3 a 5mm
(CENT CINQUANTA EUROS)

150,00

€

h

Bombeig amb aire comprimit per a la neteja i desenvolupament del pou
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

350,00

€

PBB0-0001

u

Subministrament i col·locació d'electrobomba submergible GRUNDFOS SP5A-60 o
equivalent, capaç d'elevar 3,5 m3/h a 300mca, amb motor elèctric de 7,5 kW (400Vac),
fabricada en acer inoxidable AISI304L.
(QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

4.550,00

€

P-21

PBB0-0002

m

Subministrament i col·locació de canonada d'impulsió de 1'' 1/2, fabricada en acer inoxidable
AISI304L, brides especials, juntes y material de subjecció del cable
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

45,53

€

P-22

PBB0-0003

m

Subministrament i col·locació de cable especial submergible de secció 4x10mm2 amb
aïllament 0,6-1kV. Inclòs empalme submergible i p.p.de material de fixació.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,48

€

P-23

PBB0-0004

m

Subministrament i col·locació de cable especial de sondes, incloses sondes de nivell i
protector de plàstic.
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1,55

€

P-24

PBB0-0005

u

Subministrament i muntatge d'accessoris de sortida de pou. Inclou enllaç bomba-canonada
en acer inoxidable AISI304L de 1´´ 1/2, bigueta de subjecció pel pou de 1´´1/2, colze de
sortida de pou, vàlvula de bola, vàlvula de retenció, manòmetre, te de llautó i tot el material
necessari fins a la connexió amb el dipòsit.
(MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.302,84

€

P-25

PBB0-0006

m

Subministrament i col·locació de tub de nivell de PVC de D=32mm, per al control de l'aquífer.
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

1,25

€

P-26

PBB0-0007

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua tipus raig múltiple R>=160 de diàmetre
DN40. Inclosos accessoris de muntatge, emissor d'impulsos i material necessari.
(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

340,13

€

P-27

PBB0-0008

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i protecció per bomba de
7,5kW amb arrancador estàtic digital. Inclou selectors, pilots, comptahores, voltímetre,
amperímetre, proteccions, equips de sondes, programador horari de tarifes i senyals pel
telecontrol.
(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

3.225,00

€

P-28

PCC0-0001

u

Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de dimensions
1500x1000x1000mm i tapa de planxa zincada d'acer amb cadenat.
(MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

1.225,00

€

P-15

PAAA013

u

Analítica complerta d'aigua, segons el RD140/2003. Inclou recollida de la mostra en la fase
final de l'aforament, transport a laboratori acreditat i entrega d'informe de resultats.
(MIL NOU-CENTS EUROS)

P-16

PAAA014

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment deD=225x4 mm
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17

PAAA015

u

Partida per a la gestió dels residus i detritus generats durant els treballs de perforació del
pou. Inclou la contenció, derivació de l'aigua i gestió del detritus
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-18

PAAA016

Tn

P-19

PAAA017

P-20
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P-29

PCC0-0002

u

Partida de traballs d'excavació i acondicionament del terreny al recinte del pou-dipòsit, per a
la col·locació de l'arqueta de sortida de pou, rases entre caixa comptadors, arqueta pou i
caseta dipòsit i qualsevol connexió necessaria. S'inclouren tubs coarrugats D=110mm, cinta
senyalitzadora de serveis i sauló.
(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

875,00

€

P-30

PEE0-0001

pa

Partida d'abonament integre per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i aplicació
dels tots mitjans auxiliars i materials necessaris per garantir-ne el compliment.
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00

€

P-31

PEE0-0002

u

Elaboració de memòria i tramits de legalització de la captació amb informe final per presentar
a l'Agència Catalana de l'Aigua
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

P-32

PEE0-0003

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de l'entorn i serveis afectats durant l'obra
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-33

PEE0-0004

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats i imprevistos durant l'execució
de l'obra.
(DOS MIL EUROS)

2.000,00

€

P-34

PFF0-0001

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de distribució, format per IGA 3P+N,C20A,
protector contra sobre tensions, proteccions de llums i endolls caseta, magnetotèrmic
3P+N,C16A i diferencial 4/40/300 protecció sub-quadre pou. Tot segons esquema unifilar.
(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

565,55

€

P-35

PG1C-0001

pa

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de portada de
corrent al dipòsit de Coforb, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA.
S'inclouen taxes, tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació.

6.727,32

€

El pressupost és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de
referència de sol·licitud: AMAN001 0000273468-1.
(SIS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
P-36

PG1C-DXX2

u

Centralització de comptadors elèctrics vertical tipus TMF-1 de fins a 20A, inclòs comptador
multifunció, proteccions, connexió neutre a terra i tots els elements necessaris, segons
vademècum ENDESA.
(SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

751,42

€

P-37

PG1C-DXX3

u

Armari prefabricat de formigó per allotjament TMF-1 de dimensions 2250x1000x450mm,
inclosa col·locació.
(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

958,00

€

P-38

PG33-E44Z

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

8,04

€
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P-1

P-2

GAR1R140

m

Data: 14/12/20

Pàg.:

Tanca metàl·lica plastificada de color verd de 2,5 m d'alçària, formada per malla d'acer
galvanitzat plastificat de simple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó HM-20 dels
daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

27,04

1

€

BBP1R114

m

Tanca de 2,50 m d'alçària d'acer plastificat, amb malla electrosoldada de simple torsió de
50x50 mm i 1,5 mm de diàmetre

5,61000

€

B0A12U00

kg

Filferro acer galvanitzat

0,57900

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,45280

€

BBPZR010

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle
Altres conceptes

5,18980

€

GAR5R060

u

Porta metàl·lica plastificada de color verd de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla electrosoldada plastificada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat i formigonat dels pilars de
suport de 30x30 cm amb formigó HA-25

10,20840

€

787,82

€

53,92800

€

631,44000

€

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm

1,38000

€

l

Desencofrant

1,63800

€

B0D8R101

m2

Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

7,13000

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,71490

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

20,91500

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
Altres conceptes

0,47950
70,19460

€
€

B060U440

m3

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

BAR1U004

u

Porta metàl·lica plastificada de color verd de dues fulles de 4x2,5 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla electrosoldada plastificada d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom

B0DZR200

u

B0DZA000

P-3

PAAA001

u

Transport de la maquinària fins a l'emplaçament de la perforació. Inclou transport i retirada
Sense descomposició

1.950,00
1.950,00000

€
€

P-4

PAAA002

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 0-200m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
Sense descomposició

56,00

€

56,00000

€

65,00

€

65,00000

€

75,00

€

75,00000

€

P-5

P-6

P-7

PAAA003

PAAA004

PAAA005

m

m

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 200-300m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
Sense descomposició
Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm. Profunditat entre 300-400m.
Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
Sense descomposició
Reperforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm a Ø312mm. Profunditat
entre 0-300m. Inclou maquinària i mitjans auxiliars necessaris.
Sense descomposició

55,00

€

55,00000

€

P-8

PAAA006

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de D=260x6mm
Sense descomposició

75,00
75,00000

€
€

P-9

PAAA007

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de filtre de planxa perforada de
D=260x6mm

198,00

€
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P-10

PAAA008

m

Data: 14/12/20

Pàg.:

2

Sense descomposició

198,00000

€

Sense descomposició

8,00
8,00000

€
€

Treballs de ranurat de la canonada cega ´´in situ´´

P-11

PAAA009

u

Subministrament i col·locació d'anell d'acer per a la cimentació anul.lar del pou
Sense descomposició

200,00
200,00000

€
€

P-12

PAAA010

m

Subministrament i apliació de cimentació anul.lar del pou per gravetat, amb morter especial
Sense descomposició

35,00
35,00000

€
€

P-13

PAAA011

u

Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat

83,00
83,00000

€
€

5.500,00

€

5.500,00000

€

Sense descomposició
P-14

P-15

PAAA012

PAAA013

u

u

Aforament de pou de 24 hores amb equip de bombeig de 25CV, col·locat a <300m de
fondària, amb operaris especialitzats i camió grua. Inclou muntatge i desmuntatge, lloguer
dels equips, grup electrògen i gas-oil, control diürn amb cabalímetre i quadre amb variador de
freqüència. Control de la recuperació durant 2 hora.
Sense descomposició
Analítica complerta d'aigua, segons el RD140/2003. Inclou recollida de la mostra en la fase
final de l'aforament, transport a laboratori acreditat i entrega d'informe de resultats.
Sense descomposició

1.900,00

€

1.900,00000

€

P-16

PAAA014

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment deD=225x4 mm
Sense descomposició

60,50
60,50000

€
€

P-17

PAAA015

u

Partida per a la gestió dels residus i detritus generats durant els treballs de perforació del
pou. Inclou la contenció, derivació de l'aigua i gestió del detritus
Sense descomposició

1.750,00

€

1.750,00000

€

Sense descomposició

150,00
150,00000

€
€

Sense descomposició

350,00
350,00000

€
€

4.550,00

€

4.550,00000

€

45,53

€

45,53000

€

5,48

€

5,48000

€

1,55

€

1,55000

€

1.302,84

€

1.302,84000

€

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

PAAA016

PAAA017

PBB0-0001

PBB0-0002

PBB0-0003

PBB0-0004

PBB0-0005

Tn

h

u

m

m

m

u

Engravillat de l'espai anul·lar amb grava silícia de 3 a 5mm

Bombeig amb aire comprimit per a la neteja i desenvolupament del pou

Subministrament i col·locació d'electrobomba submergible GRUNDFOS SP5A-60 o
equivalent, capaç d'elevar 3,5 m3/h a 300mca, amb motor elèctric de 7,5 kW (400Vac),
fabricada en acer inoxidable AISI304L.
Sense descomposició
Subministrament i col·locació de canonada d'impulsió de 1'' 1/2, fabricada en acer inoxidable
AISI304L, brides especials, juntes y material de subjecció del cable
Sense descomposició
Subministrament i col·locació de cable especial submergible de secció 4x10mm2 amb
aïllament 0,6-1kV. Inclòs empalme submergible i p.p.de material de fixació.
Sense descomposició
Subministrament i col·locació de cable especial de sondes, incloses sondes de nivell i
protector de plàstic.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge d'accessoris de sortida de pou. Inclou enllaç bomba-canonada
en acer inoxidable AISI304L de 1´´ 1/2, bigueta de subjecció pel pou de 1´´1/2, colze de
sortida de pou, vàlvula de bola, vàlvula de retenció, manòmetre, te de llautó i tot el material
necessari fins a la connexió amb el dipòsit.
Sense descomposició
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Data: 14/12/20

Pàg.:

3

P-25

PBB0-0006

m

Subministrament i col·locació de tub de nivell de PVC de D=32mm, per al control de l'aquífer.
Sense descomposició

1,25
1,25000

€
€

P-26

PBB0-0007

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua tipus raig múltiple R>=160 de diàmetre
DN40. Inclosos accessoris de muntatge, emissor d'impulsos i material necessari.
Sense descomposició

340,13

€

340,13000

€

3.225,00

€

3.225,00000

€

1.225,00

€

1.225,00000

€

875,00

€

875,00000

€

1.800,00

€

1.800,00000

€

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

PBB0-0008

PCC0-0001

PCC0-0002

PEE0-0001

PEE0-0002

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i protecció per bomba de
7,5kW amb arrancador estàtic digital. Inclou selectors, pilots, comptahores, voltímetre,
amperímetre, proteccions, equips de sondes, programador horari de tarifes i senyals pel
telecontrol.
Sense descomposició

u

Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de dimensions
1500x1000x1000mm i tapa de planxa zincada d'acer amb cadenat.
Sense descomposició

u

Partida de traballs d'excavació i acondicionament del terreny al recinte del pou-dipòsit, per a
la col·locació de l'arqueta de sortida de pou, rases entre caixa comptadors, arqueta pou i
caseta dipòsit i qualsevol connexió necessaria. S'inclouren tubs coarrugats D=110mm, cinta
senyalitzadora de serveis i sauló.
Sense descomposició

pa

u

Partida d'abonament integre per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i aplicació
dels tots mitjans auxiliars i materials necessaris per garantir-ne el compliment.
Sense descomposició
Elaboració de memòria i tramits de legalització de la captació amb informe final per presentar
a l'Agència Catalana de l'Aigua
Sense descomposició

450,00

€

450,00000

€

P-32

PEE0-0003

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de l'entorn i serveis afectats durant l'obra
Sense descomposició

600,00
600,00000

€
€

P-33

PEE0-0004

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats i imprevistos durant l'execució
de l'obra.
Sense descomposició

2.000,00

€

2.000,00000

€

565,55

€

565,55000

€

6.727,32

€

6.727,32000

€

Centralització de comptadors elèctrics vertical tipus TMF-1 de fins a 20A, inclòs comptador
multifunció, proteccions, connexió neutre a terra i tots els elements necessaris, segons
vademècum ENDESA.

751,42

€

P-34

P-35

PFF0-0001

PG1C-0001

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de distribució, format per IGA 3P+N,C20A,
protector contra sobre tensions, proteccions de llums i endolls caseta, magnetotèrmic
3P+N,C16A i diferencial 4/40/300 protecció sub-quadre pou. Tot segons esquema unifilar.
Sense descomposició

pa

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les obres de portada de
corrent al dipòsit de Coforb, en resposta a la sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA.
S'inclouen taxes, tramits, gestions i legalització elèctrica de la instal·lació.
El pressupost és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL amb el número de
referència de sol·licitud: AMAN001 0000273468-1.
Sense descomposició

P-36

PG1C-DXX2 u

BG1A-0879

u

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

615,00000

€

BGW4-094Z

u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors

25,32000
111,10000

€
€

958,00

€

Altres conceptes
P-37

PG1C-DXX3 u

Armari prefabricat de formigó per allotjament TMF-1 de dimensions 2250x1000x450mm,
inclosa col·locació.
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P-38

PG33-E44Z

BG33-G2X0

m

m

Data: 14/12/20

Pàg.:

4

Sense descomposició

958,00000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

8,04

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

6,26280

1,77720

€

€
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PRESSUPOST

Data: 14/12/20

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

01

PERFORACIÓ DEL POU

Titol 3

01

FASE D'INVESTIGACIÓ

Pàg.:

1

1 PAAA001

u

Transport de la maquinària fins a l'emplaçament de la perforació.
Inclou transport i retirada (P - 3)

1.950,00

1,000

1.950,00

2 PAAA002

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm.
Profunditat entre 0-200m. Inclou maquinària i mitjans auxiliars
necessaris. (P - 4)

56,00

200,000

11.200,00

3 PAAA003

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm.
Profunditat entre 200-300m. Inclou maquinària i mitjans auxiliars
necessaris. (P - 5)

65,00

100,000

6.500,00

4 PAAA004

m

Perforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm.
Profunditat entre 300-400m. Inclou maquinària i mitjans auxiliars
necessaris. (P - 6)

75,00

100,000

7.500,00

5 PAAA014

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment deD=225x4
mm (P - 16)

60,50

3,000

181,50

TOTAL

Titol 3

01.01.01

27.331,50

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

01

PERFORACIÓ DEL POU

Titol 3

02

FASE D'AIXAMPLAMENT I REVESTIMENT DEL POU

1 PAAA005

m

Reperforació de sondeig amb sistema rotopercussió de Ø220mm a
Ø312mm. Profunditat entre 0-300m. Inclou maquinària i mitjans
auxiliars necessaris. (P - 7)

55,00

300,000

16.500,00

2 PAAA006

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de
D=260x6mm (P - 8)

75,00

276,000

20.700,00

3 PAAA007

m

Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de filtre de
planxa perforada de D=260x6mm (P - 9)

198,00

24,000

4.752,00

4 PAAA008

m

Treballs de ranurat de la canonada cega ´´in situ´´ (P - 10)

8,00

36,000

288,00

5 PAAA009

u

Subministrament i col·locació d'anell d'acer per a la cimentació anul.lar
del pou (P - 11)

200,00

1,000

200,00

6 PAAA010

m

Subministrament i apliació de cimentació anul.lar del pou per gravetat,
amb morter especial (P - 12)

35,00

20,000

700,00

7 PAAA011

u

Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat (P - 13)

83,00

1,000

83,00

8 PAAA016

Tn

Engravillat de l'espai anul·lar amb grava silícia de 3 a 5mm (P - 18)

150,00

17,250

2.587,50

9 PAAA017

h

Bombeig amb aire comprimit per a la neteja i desenvolupament del pou
(P - 19)

350,00

8,000

2.800,00

TOTAL

Titol 3

01.01.02

48.610,50

Obra

01

Capítol

01

PERFORACIÓ DEL POU

Titol 3

03

AFORAMENT I ANALÍTICA

1 PAAA012

u

Pressupost 1

Aforament de pou de 24 hores amb equip de bombeig de 25CV,
col·locat a <300m de fondària, amb operaris especialitzats i camió
grua. Inclou muntatge i desmuntatge, lloguer dels equips, grup
electrògen i gas-oil, control diürn amb cabalímetre i quadre amb
variador de freqüència. Control de la recuperació durant 2 hora. (P - 14)

5.500,00

1,000

5.500,00

EUR
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PRESSUPOST
2 PAAA013

TOTAL

u

Titol 3

Data: 14/12/20
Analítica complerta d'aigua, segons el RD140/2003. Inclou recollida de
la mostra en la fase final de l'aforament, transport a laboratori acreditat
i entrega d'informe de resultats. (P - 15)

1,000

01

Pressupost 1

01

PERFORACIÓ DEL POU

Titol 3

04

GESTIÓ RESIDUS

u

Titol 3

2

1.900,00

7.400,00

Capítol

TOTAL

1.900,00

01.01.03

Obra

1 PAAA015

Pàg.:

Partida per a la gestió dels residus i detritus generats durant els
treballs de perforació del pou. Inclou la contenció, derivació de l'aigua i
gestió del detritus (P - 17)

1.750,00

1,000

01.01.04

1.750,00

1.750,00

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

02

EQUIPAMENT DEL POU

1 PBB0-0001

u

Subministrament i col·locació d'electrobomba submergible
GRUNDFOS SP5A-60 o equivalent, capaç d'elevar 3,5 m3/h a
300mca, amb motor elèctric de 7,5 kW (400Vac), fabricada en acer
inoxidable AISI304L. (P - 20)

4.550,00

1,000

4.550,00

2 PBB0-0002

m

Subministrament i col·locació de canonada d'impulsió de 1'' 1/2,
fabricada en acer inoxidable AISI304L, brides especials, juntes y
material de subjecció del cable (P - 21)

45,53

288,000

13.112,64

3 PBB0-0003

m

Subministrament i col·locació de cable especial submergible de secció
4x10mm2 amb aïllament 0,6-1kV. Inclòs empalme submergible i p.p.de
material de fixació. (P - 22)

5,48

295,000

1.616,60

4 PBB0-0004

m

Subministrament i col·locació de cable especial de sondes, incloses
sondes de nivell i protector de plàstic. (P - 23)

1,55

295,000

457,25

5 PBB0-0005

u

Subministrament i muntatge d'accessoris de sortida de pou. Inclou
enllaç bomba-canonada en acer inoxidable AISI304L de 1´´ 1/2,
bigueta de subjecció pel pou de 1´´1/2, colze de sortida de pou, vàlvula
de bola, vàlvula de retenció, manòmetre, te de llautó i tot el material
necessari fins a la connexió amb el dipòsit. (P - 24)

1.302,84

1,000

1.302,84

6 PBB0-0006

m

Subministrament i col·locació de tub de nivell de PVC de D=32mm, per
al control de l'aquífer. (P - 25)

1,25

290,000

362,50

7 PBB0-0007

u

Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua tipus raig múltiple
R>=160 de diàmetre DN40. Inclosos accessoris de muntatge, emissor
d'impulsos i material necessari. (P - 26)

340,13

1,000

340,13

8 PBB0-0008

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de comandament i
protecció per bomba de 7,5kW amb arrancador estàtic digital. Inclou
selectors, pilots, comptahores, voltímetre, amperímetre, proteccions,
equips de sondes, programador horari de tarifes i senyals pel
telecontrol. (P - 27)

3.225,00

1,000

3.225,00

TOTAL

Capítol

01.02

24.966,96

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

03

CANALITZACIONS I ARQUETES

1 PCC0-0001

u

Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó de
dimensions 1500x1000x1000mm i tapa de planxa zincada d'acer amb

1.225,00

1,000

1.225,00
EUR
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Pàg.:

3

cadenat. (P - 28)
2 PCC0-0002

u

Partida de traballs d'excavació i acondicionament del terreny al recinte
del pou-dipòsit, per a la col·locació de l'arqueta de sortida de pou,
rases entre caixa comptadors, arqueta pou i caseta dipòsit i qualsevol
connexió necessaria. S'inclouren tubs coarrugats D=110mm, cinta
senyalitzadora de serveis i sauló. (P - 29)

875,00

1,000

875,00

3 GAR5R060

u

Porta metàl·lica plastificada de color verd de dues fulles de 4x2,5 m,
amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada plastificada
d'acer galvanitzat 200/50/5, muntants de 100x100 mm, passador, pany
i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat i formigonat dels
pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25 (P - 2)

787,82

1,000

787,82

4 GAR1R140

m

Tanca metàl·lica plastificada de color verd de 2,5 m d'alçària, formada
per malla d'acer galvanitzat plastificat de simple torsió de 50 mm de
pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat
plastificat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb
formigó HM-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i
material auxiliar (P - 1)

27,04

24,000

648,96

TOTAL

Capítol

01.03

3.536,78

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

04

ESCOMESA ELÈCTRICA

1 PG1C-DXX2

u

Centralització de comptadors elèctrics vertical tipus TMF-1 de fins a
20A, inclòs comptador multifunció, proteccions, connexió neutre a terra
i tots els elements necessaris, segons vademècum ENDESA. (P - 36)

751,42

1,000

751,42

2 PG1C-DXX3

u

Armari prefabricat de formigó per allotjament TMF-1 de dimensions
2250x1000x450mm, inclosa col·locació. (P - 37)

958,00

1,000

958,00

3 PG1C-0001

pa

Partida alçada a justificar en concepte de despeses derivades per les
obres de portada de corrent al dipòsit de Coforb, en resposta a la
sol·licitud a la companyia elèctrica ENDESA. S'inclouen taxes, tramits,
gestions i legalització elèctrica de la instal·lació.

6.727,32

1,000

6.727,32

El pressupost és establert per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES
SL amb el número de referència de sol·licitud: AMAN001
0000273468-1. (P - 35)
4 PG33-E44Z

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 38)

8,04

15,000

120,60

5 PFF0-0001

u

Subministrament i muntatge de quadre elèctric de distribució, format
per IGA 3P+N,C20A, protector contra sobre tensions, proteccions de
llums i endolls caseta, magnetotèrmic 3P+N,C16A i diferencial
4/40/300 protecció sub-quadre pou. Tot segons esquema unifilar. (P 34)

565,55

1,000

565,55

TOTAL

Capítol

01.04

9.122,89

Obra

01

Pressupost 1

Capítol

05

ALTRES

1 PEE0-0001

pa

Partida d'abonament integre per a la redacció del Pla de Seguretat i
Salut de l'obra i aplicació dels tots mitjans auxiliars i materials
necessaris per garantir-ne el compliment. (P - 30)

1.800,00

1,000

1.800,00

2 PEE0-0002

u

Elaboració de memòria i tramits de legalització de la captació amb
informe final per presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua (P - 31)

450,00

1,000

450,00
EUR
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4

3 PEE0-0003

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de l'entorn i serveis
afectats durant l'obra (P - 32)

600,00

1,000

600,00

4 PEE0-0004

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats i
imprevistos durant l'execució de l'obra. (P - 33)

2.000,00

1,000

2.000,00

TOTAL

Capítol

01.05

4.850,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/12/20

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
PERFORACIÓ DEL POU
85.092,00
Capítol

01.02

EQUIPAMENT DEL POU

Capítol

01.03

CANALITZACIONS I ARQUETES

24.966,96
3.536,78

Capítol

01.04

ESCOMESA ELÈCTRICA

9.122,89

Capítol

01.05

ALTRES

Obra

01

Pressupost 1

4.850,00
127.568,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
127.568,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1
127.568,63
127.568,63

euros

Projecte constructiu nou pou captació d´aigua per a l´abastament del nucli de Coforb (Capolat)

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

127.568,63

13 % Despeses Generals SOBRE 127.568,63...................................................................

16.583,92

6 % Benefici Industrial SOBRE 127.568,63........................................................................

7.654,12

Subtotal

151.806,67

21 % IVA SOBRE 151.806,67.............................................................................................

31.879,40

€

183.686,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VUITANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS )

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

