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IV

MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL DOCUMENT
El 14 de maig de 2018, FGC comunica via email al tècnic que subscriu, de l’existència d’una
nova fissura en la contra volta sota via 1 en les proximitat del pou de bombes de l’estació
Cornellà Riera situat al PK 6+875 descoberta durant els treballs de renovació de via duts a terme
per l’empresa Infesa.
En concret la fissura es situa entre els punts quilomètrics PK 6+900 al 6+930 tal com mostra la
següent Fotografia.

Aspecte de la fissuració en la llosa contra volta sota via en el PK 6+900 -Pou Cornellà.

Es va dur a terme la inspecció de la llosa en aquesta zona propera al Pou Cornellà, i es va
concloure que la llosa, tant sota VIA 1 com sota VIA 2, en el tram d’influència del Pou Cornellà
6+870 al 6+945, presentava un bon aspecte aparent, sense rotures, cap col·lapse ni cap
despreniment o desplaçament de massa, i mostrava una lleugera fissuració en la llosa sota l’eix
de les Vies 1 i 2.
Es va determinar la necessitat de procedir a la consolidació del terreny sota la llosa contra volta
al menys entre els PK 0+420 al 0+495 mitjançant la injecció de resines bi-components amb
suficient expansió i resistència a compressió que permeti omplir les cavitats buides de terreny
sense fins i contribueixi a la millora del terreny de recolzament de la llosa en aproximadament
1.00m de profunditat sota la base de la contra volta i especialment, es confereixi un suport
estable de la zona.
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Aquestes intervencions es van recollir en el document “MEMÒRIA VALORADA – RESTITUCIÓ,
ARRANJAMENT, REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE POUS DE BOMBES I PLATAFORMA DE
VIA ADJACENT EN LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC – FASE 1. CORNELLÀ I
ILDEFONS CERDÀ” redactat pel tècnic que subscriu el present document.

2. OBJECTE DEL DOCUMENT
L’objecte del present document es el de definir la intervenció d’ancoratges en les pantalles,
substitutòria de trava que, a nivell de via, ofereix la llosa contra volta, en el supòsit en que la
fissuració, esquerdes i deformació que presenta no aportin la suficient rigidesa axil per impedir
la mobilització, cap a l’interior del túnel, de les pantalles laterals.

Les citades obres van ser licitades per FGC i adjudicades al contractista NewDry
impermeabilitzaciones S.L, essent el director d’obra aquest mateix tècnic que subscriu. Les
obres es van iniciar el passat 7 d’abril de 2019 i van concloure el 6 de Juliol de 2019.

Es tracta per tant de definir l’execució de fixacions amb ancoratges al terreny, situats a nivell de
via, que aportin la reacció necessària en cas de fallida de la contra volta.

Durant els darrers treballs d’obra, i durant les tasques de re-injecció d’una zona de la llosa
consolidada, al voltant del PK 6+900, va succeir una incidència, la nit del 12 al 13 de juny de
2019, consistent en un aixecament puntual de la plataforma de via sobre balast, al voltant del
PK 6+900, afectant una longitud de 5,00m a 7,00m per l’efecte de l’expansió de la resina, que
va provocar una pressió ascendent descontrolada sota la cara inferior de la llosa en contracte
amb el terreny, aixecant la llosa de forma arbitraria en valor de l’ordre dels 12 a 20cm, modificant
la curvatura d’aquesta i augmentant significativament el quadre de fissuració i esquerdes de la
llosa, en aquesta zona puntual, d’uns 10m de longitud al voltat del PK 6+900.

3. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ
3.1.

FIXACIÓ DE PANTALLES AMB ANCORATGES

La proposta de intervenció consisteix bàsicament en l’execució de 26 ancoratges, 13 ancoratges
en cada pantalla de túnel, situats en la part mes baixa, tant com sigui possible.

Les següent imatges i figures mostren la zona fissurada de la llosa que va poder ser revisada la
nit del 13 de juny per retirada total de la via i el balast en la zona:

Els ancoratges s’executaran amb una inclinació de 30º i amb una longitud útil de 8.00m per
darrera de la pantalla.
La tipologia dels ancoratges, es defineix com “Ancoratges passius” executat amb armadura en
barra auto perforant, del tipus TITAN, 40/16mm per a una càrrega en el límit elàstic de 525kN.
Per al disseny del ancoratges s’ha suposat una càrrega de càlcul que mobilitzaria les pantalles
equivalent a l’empenta passiva de la clava de la pantalla, de forma que el disseny de l’ancoratge
realment impedeixi la mobilització de l’empenta passiva de la clava sota la llosa de via.
Així el valor l’empenta passiva l’utilitzem com a cota inferior de la reacció amb la que disseny els
ancoratges utilitzant un coeficient de seguretat addicional de 1,8 :
= ܧ

1
· ߛ · ܪଶ · ݇
2

ଵ

 · = ܧ10 · 3.60ଶ · 3 = 194,40 ݇ܰ/݉
ଶ

Dissenyem els ancoratges per a una càrrega de càlcul Rd = 300 kN x ml (seg=1.5)

Es mostra a continuació l’esquema de càlcul seguit:
S’adjunta en l’annex núm. 3 del present document l’informe complert de la incidència ocorreguda
que motiva la redacció de la present memòria valorada de reparació.
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Factor de dispersión:
Se realizarán pruebas de carga
en 5 anclajes:

[1 = 1,00

Terreno: suelo cohesivo
(resistencia al corte sin drenaje)

cu,k = 250 kN/m²

Valor límite del rozamiento por fuste: qs1,k = 150 kN/m²
(Hipotésis de acuerdo con EA Pfähle: Tabla 5.32 pilotes tibulares de inyección)

Boca de perforación: Boca para arcilla

d = 150 mm

Aumento de diámetro: DIN SPEC 18539: a = 20 mm

3.2.

COMPROVACIÓ DELS ANCORATGES

3.2.1.

Tipo de anclaje:

Longitud de transmisión lb

3.2.4.

Comprobación según EAU de acuerdo con el modelo de cálculo de Kranz, 1940
Carga de diseño (tracción)
Ed = 300 kN (Rd)
Selección: Miembro portante TITAN 40/16

3.2.2.

Lb = 300kN / (3.1416·(0.15m+0.02m)·(150kN/m2/1.15·1.00·1.25) = 5.38m ~5.50m

Comprobación de la resistencia Interna:

Longitud total Ltot

3.2.5.

Ed < Rd

Distancia de la pantalla a la cuña profunda: lab = 5.25 m

Rd = Rk / JM TITAN 40/16
Rd = 465 kN / 1,15 = 404 kN (con JM =1,15) > Ed - Cumple

Ltot = Lb/2 + Lab + 0.30 = 2.75m + 5.25m + 1.00 = 9.00m
3.2.3.

Comprobación de la resistencia Externa:

Determinación de la longitud de transmisión lb necesaria:

Les següent figures mostren la solució proposada:

Coeficientes Seguridad:
Resistencia por fuste a tracción:

Js = 1,15 (según DIN 1054:2010-12 Tabla A.2.3)

Factor de forma (DIN 1054/A1:2012-08) KM = 1,25
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Planta de la zona on es situen els 26 ancoratges.
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3.3.

Les característiques dels ancoratges es mostren resumidament en el següent quadre:

EXECUCIÓ DELS ANCORATGES

L’elecció del diàmetre dels ancoratges ha estat determinada en funció de la maquinaria amb la
que es factible l’execució dins d’un túnel urbà.
S’ha optat per considerar condicions d’execució restrictives, i per tant, sense la possibilitat
d’utilitzar maquinaria pesada. Es suposo que només es possible la utilització de maquinaria
lleugera manual del tipus “compressor neumàtic manual”. El llindar en la utilització d’aquesta
maquinaria es el diàmetre 40mm, que hem escollit per l’execució dels ancoratges amb una
càrrega admissible en el límit elàstic de 525kN que acompleix sobradament les acció de càlcul
considerades.
Els següents esquemes mostres el tipus de maquinaria proposada i l’esquema de l’ancoratge:

4. CONDICIONS PER L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
4.1.

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS TREBALLS I FASES OBRA

La totalitat de l’obra està previst s’executi sense servei de trens en funcionament per la qual
cosa FGC te previst un tall de circulació de DOS caps de setmana consecutius per a
l’execució d’aquesta obra. FGC definirà l’interval temporal en el que serà possible dur a terme
el tall de circulació i les interferències amb altres treballs que poguessin coexistir.
L’organització general dels treballs es realitzarà de comú acord amb FGC, per tal de facilitar la
seva planificació dins de la organització general de FGC i del període del tall previst.
Es considera que abans de l’inici de les obres és necessari un primer període d’implantació que
en el cas que impliqui tasques dins el túnel s’hauran de realitzar tenint en compte l’horari nocturn
de tall de servei habitual, sempre que aquestes estiguin fora de la setmana de tall de línia.

4.1.1.

LIMITACIONS DE TERMINI EN L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El termini d’execució de les obres esdevé limitat pel tall previst de la línia Llobregat-Anoia en el
tram que ens ocupa entre les estacions d’Almeda a Cornellà. S’haurà de tenir especial cura en
la planificació del treballs d’execució que pugui afectar la restitució del servei de línia doncs el
període de tall no es perllongarà mes enllà dels 4 dies previstos.
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Un mes previ al tall de circulació s’entenen com a períodes de l’obra actual i podran per tant ser
utilitzats per tasques d’obra sempre que no suposin la interrupció del servei i que puguin ser
executat en horari nocturn entre les 0:30 i les 4:20, de diumenge a dijous.

4.3.

Per a l’execució de les obres que integren aquest projecte es suposa treballs en sec tot i ser una
zona amb possible Nivell freàtic que afecti la zona de treball.

Qualsevol altre treball que no pugui ser realitzat sota aquestes premisses ha de ser realitzat en
el període de tall de circulació dels 4 dies.

4.2.
4.2.1.

BOMBEIG DURANT L’OBRA.

En cas necessari l’empresa contractista realitzarà un bombeig per l’aigua que hi hagi al tram
afectat i que de forma puntual pugui envair la zona d’obres.
Per a realitzar aquest bombeig el contractista haurà d’utilitzar tantes bombes com siguin
necessàries durant el temps que resulti convenient. El cost d’aquesta activitat es considera
inclòs dins de les despeses generals de l’obra.

ACCÉS A L’OBRA
Accés de personal

L’accés per personal es realitzarà a través de les mateixes estacions del tram on es realitzen els
treballs, principalment l’Estació de Cornellà Riera que es la mes propera a la zona d’obres.

En cas que resulti necessari realitzar abocament directament a la xarxa pública de clavegueram
les gestions necessàries per al abocament seran per compte del contractista.

Caldrà que un cop finalitzades les obres, es torni a restituir al seu estat inicial totes les estacions,
andanes i dependències que hagin estat utilitzades o afectades duran les obres.

Serà el constructor l’encarregat del manteniment el seu sistema de bombeig durant la duració
de l’obra.

Es preveu que l’obra generi pols en les zones d’accés als usuaris de la línia, i caldrà que el
contractista prengui les mesures necessàries per reduir al mínim la producció de pols durant
l’execució de l’obra de qualsevol de les fases.

4.4.

El contractista serà també responsable de mantenir en correcte estat les dependències
afectades directa o indirectament per l’obra. Això inclou qualsevol actuació de la neteja
extraordinària que calgui realitzar a les dependències afectades per l’obra degut a la
insuficiència dels mitjans normals de manteniment de FGC per causa de l’obra.

4.2.2.

Algunes de les activitats necessàries per a l’execució del present projecte però no incloses en
el mateix seran executades directament per FGC o per terceres empreses contractades per
FGC.
Serà obligació del contractista principal de l’obra la coordinació amb els treballs realitzats per
tercers.

Accés de materials i maquinaria ferroviària

De comú acord amb FGC s’establirà el punt d’entrada de la maquina d’obra encarrilada, on es
podran establir punts alternatius d’entrada de material i sortida de runa, tal com a pous o zones
d’accés al túnel, sempre que es respectin les condicions d’ús i seguretat estipulats per FGC.

També serà obligatòria la prestació de serveis generals de l’obra sense cost addicional. Sense
que la relació sigui limitativa aquests serveis inclouen:
x
x
x
x
x
x

En cas necessari el contractista serà responsable de la contractació i abonament del servei de
transport ferroviari que pugui prestar FGC i que necessiti en qualsevol fase de l’obra atribuïble
a una despesa més de l’obra.
Es preveu inicialment i a nivell de planificació i valoració de l’obra, que l’entrada de maquinaria
encarrilada i materials de l’obra es realitzi des de Sant Boi - FGC.

4.2.3.

TREBALLS DE TERCERS

Accessos habilitats a zones de treballs.
Espai en campa d’obra.
Mitjans d’elevació presents en l’obra per a actuacions puntuals.
Mitjans per entrada i sortida de materials.
Esgotament d’aigua.
Subministra d’aigua i electricitat.

Zona d’acopi i campa d’obres

FGC posarà a disposició del contractista un espai per a aplec a les seves instal·lacions el mes
proper possible a la zona d’obres, sempre que sigui possible i segons la pròpia disponibilitat.

5. CONSIDERACIONS REGLAMENTÀRIES

Inicialment, i a efecte de planificació i valoració l’obra es preveu pugui ser utilitzada per acopi de
material i runa de l’obra la campa situada al PK 8+00 situada entre l’Estació de Cornellà Riera i
Sant Boi.

5.1.

El contractista podrà fer en aquest espai els arranjaments que consideri oportuns per al seu ús
d’acord amb FGC. Aquests treballs es consideren inclosos en les despeses generals de l’obra.

En el conjunt de partides i unitat d’obra del pressupost, s’adjunta el document “Amidament” que
contempla per a cada unitat d’obra l’amidament a executar per a cada partida.
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CRITERI D’ABONAMENT

Aquest amidament son amidament estimatius, es a dir, correspon a una previsió feta en general
que caldrà siguin definit i acordat de forma concreta amb la direcció d’obra i FGC. Tot i que el
valor final de l’obra no podrà supera el valor total de contracte, els amidament poden ser diferents
als consignats segons siguin els criteris i requeriment d’intervenció que estableixi FGC.

Aquest RD, en el seu article 4rt, dins les “obligacions del productor de residus de construcció i
demolició”, indica que, a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus, caldrà
“Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició”.

5.2.

El pressupost de l’Estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició que s’ha incorporat al
Pressupost d’Execució Material de l’Obra com a partida alçada a justificar per la Gestió de
Residus de Construcció i Demolició ascendeix a la quantitat de 1.074,52€

REVISIÓ DE PREUS

Es considera que l’obra s’executarà en una sola fase que en cap cas el termini d’obra excedeix
els 12 mesos.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA DE TREBALL

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les Administracions
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució
no excedeix a dotze (12) mesos no es fa necessària una revisió de preus.

5.3.

L’obra s’organitza amb els següents terminis d’obra:

Fase 1 – Preparació de l’obra:

SEGURETAT I SALUT

D’acord amb allò indicat en el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ha realitzat un Estudi de
Seguretat i Salut laboral, que s’inclou en les projectes de referencia d’aquesta addenda en
l’annex corresponent. En el estudi es detalla:

Fase 2 – Execució dels ancoratges:

4 dies. (Tall de servei: 4 dies x 24h)

a) La normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de les
diferents unitats d’obra.

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

b) La metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat,
pel seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes.

Els preus de l’obra s’han creat a partir de diferents bancs de preus d’entitats públiques això com
a partir de pressupostos facilitats per diversos industrials especialistes en els treballs a executar.

c) L’import del pressupost, que resulta de l’Estudi, i que es recull en el Pressupost
d’execució per contracte de l’obra i que ascendeix a 1.000,00 €.

La totalitat dels treballs s’han de realitzar en horari nocturn. Això acostuma a representar un
augment de cost per la pèrdua de rendiment que implica una jornada reduïda. Per tal de
simplificar la valoració de l’obra s’ha considerat de manera general el sobre cost que implica el
treball nocturn. Es considera inclòs en els preus de les unitats d’obra la part proporcional de
pèrdua de rendiment per les condicions de treball nocturn.

A més de les prescripcions detallades en el estudi seran d’aplicació les normes de FGC.
Cal comentar la importància de la presència del Responsable de Brigada de treballs i el Protector
de via, figures recollides a l’Estudi de Seguretat i Salut, sempre que es treballi a la via o a la
seva àrea d’influència. Ambdós hauran de tenir l’acreditació necessària per exercir la seva funció
i hauran de comptar amb el vistiplau de la Direcció d’Obra.

El import unitari de cada unitat d’obra, inclou un coeficient per despeses indirectes estimat en
un percentatge sobre el preu d’execució material del 15%.

La Contracta disposarà de personal propi habilitat com Responsable de brigada conforme a la
legislació aplicable, al llarg de tot el transcurs de l'obra, i de Protector de via habilitat. El seu cost
ha de ser inclòs dins de les despeses generals de l'obra.

5.4.

1 mes d’obra. Nomes treballs nocturns.

8. CONTROL DE QUALITAT
En compliment de la normativa vigent, els treballs definits al projecte hauran d’incloure per part
del contractista un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les obres, amb l’aportació de
fitxes de verificació del control de qualitat del fabricant, l’aportació d’ assajos i controls in -situ a
petició de la direcció de l’obra i qualsevol requeriment documental o de laboratori que s’estimi
ha de ser aportat per a garantir tant la qualitat dels materials col·locat a l’obra com dels
processos d’execució seguits.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

El procés de Gestió de Residus de l’obra haurà de donar compliment a allò que estableix el Real
Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició i anirà a càrrec del contractista.

MEMÒRIA VALORADA – PER L’EXECUCIÓ D’ANCORATGES EN LES PANTALLES DE TÚNEL EN EL TRAM: PK 6+890 A PK
6+910

El cost del control de qualitat necessari per a l’execució de l’obra es considera inclòs en els
preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte. El contractista realitzarà principalment
7

control de qualitat de la resistència característica del formigó quan sigui així requerit, i el control
documental corresponent de tots el materials col·locats a l’obra.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

Per tant es consideren inclosos tots els assaigs i actuacions de control de qualitat necessàries,
dins el context de les bones pràctiques i del criteri professional pugui requerir la Direcció d’Obra.

Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a
la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reglament
general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001
de 12 d’octubre de 2001:

Es realitzarà un control de qualitat de tesat a tracció dels ancoratges, al menys dues
proves, un ancoratge de 13 per a cada pantalla.
També, es facilitarà el control de qualitat a nivell documental i de compliment de processos i
fitxes tècniques del fabricant tant del material com dels processos de gestió de la qualitat que
l’empresa que executat el ancoratges segueix durant els treballs.

Classificació: D.5.3

9. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA.

Els preus unitaris y de conjunt de les diferents partides i unitats d’obra que composen les obres
a executar, es detallen en el document núm. 4, Pressupost.

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
ANNEXOS
Annex núm. 1: Estudi de Seguretat i Salut

Cal tenir present que en el preu unitari de cada partida estan inclosos els costos de Cap de
Brigada, Pilot de via i Pilot de Catenària.
La valoració resumida dels treballs d’obra es la següent:

Annex núm. 2: Taquimetria llosa fissurada
Annex núm. 3:

Informe de aixecament i fissuració de la llosa

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
Amidaments detallats
Pressupost d’execució material
Resum de pressupost
Pressupost d’execució per contracte

MEMÒRIA VALORADA – PER L’EXECUCIÓ D’ANCORATGES EN LES PANTALLES DE TÚNEL EN EL TRAM: PK 6+890 A PK
6+910
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12. CONCLUSIÓ.
Per tractar-se d’una obra complerta susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i donat que
comprèn tots els elements per la utilització de les obres, reuneix tot el que demana l’article 125
del Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques RDL 2/2000 i RD
1098/2001 constant el present document addenda annexada als projectes de referencia amb els
documents preceptius, es considera degudament justificat.

Barcelona, setembre de 2019
L’autor del projecte:

Sr. JORDI TORRELLES i RICO
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Nº de col·legiat 19.189
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MEMORIA

3. AUTOR/ES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Redactor E.S.S.
Titulación/nes
Colegiado núm.
Despacho profesional
Población

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los
parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos
de ejecución de las obras del Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir con las
obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con la finalidad de
facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por parte de
el/los Contratista/as.

4.1.

4.2.

4.3.

:
:
:
:
:

Jordi Torrelles Rico
Enginyer de Camins Canals i Ports
19189
GREHI engineering
Barcelona

Coordinador de Seguridad durante la elaboración del proyecto

Coordinador de S & S
designado por el
promotor:
Titulación/nes
Colegiado núm.
Despacho profesional
Población

En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el
presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecución de la obra, el contratista elaborará el correspondiente anejo al Plan de Seguridad
y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo
con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean de
aplicación si es el caso.

Jordi Torrelles Rico
:
:
:
:

Enginyer de Camins Canals i Ports
19189
GREHI engineering, S.L
Barcelona

Tipología de la obra

Refuerzo y consolidación de losa de fondo bajo plataforma de via en balasto en
interior de túnel urbano.

2. PROMOTOR - PROPIETARIO

:

Autor/es del proyecto
Autor del proyecto
Titulación/nes
Colegiado núm.
Despacho profesional
Población

De esta manera, se integran en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo las premisas básicas
para las que el/los Contratista/as constructor/es pueda/an prever y planificar los recursos
técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en
este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa,
su organización funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar todo ello recogido en el
Plan de Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud
en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su aprobación e inicio de
los trámites de Declaración de Apertura delante de la Autoridad Laboral.

:
:
:
:

Jordi Torrelles Rico
Enginyer de Camins Canals i Ports
19189
GREHI engineering, S.L
Barcelona

4. DATOS DEL PROYECTO

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo
de los riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y
cautelares consecuentes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de
las obres en cumplimiento de lo que determina la Ley 3/2007 del 4 de julio de la obra pública
en su artículo 18.3.h).

Promotor
NIF
Dirección
Población
Representante
:
NIF

:
:
:
:
:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - FGC ESQ0801576J
C/Cardenal Setmenat, 4
08017 Barcelona
Josep Comellas

Trabajos de reparación de hormigón en condiciones de corte total de circulación.
4.4.

Situación

Las obras se realizan exclusivament en la línia Llobregat-Anoia, en el interior del túnel entre
las estaciones de Sant Boi de Llobregat – Cornellà Riera coincidentes con el tramos de PK
6+980 al PK 6+910.

-

II
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4.5.

Comunicaciones
Carretera
Ferrocarril
Línea Metro
Línea Autobús
Teléfono
Fax
E–mail
:
Otros

4.9.
:
:
:
:
:
:

Plazo de ejecución

Passeig dels Ferrocarrils Catalans / Cornellà del Llobregat
FGC Estación Almeda

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 3 Meses meses
para cada zona d’actuació.

933 66 30 12

La ejecución en las dos zones serà simultanea y con una duración total de 3meses para
las dos.

Responsavble de FGC - jcomellas@fgc.cat

4.10.

:

Mano de obra prevista
La estimación de mano de obra en la punta de ejecución es de 18 personas.

4.7.

Localización de servicios asistenciales, salvamento y seguridad y
medios de evacuación

4.11.

Cap de colla
Cap de colla de túnel
Oficial 1a
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a de túnel
Ajudant ferrallista
Ajudant
Ajudant de túnel
Manobre
Manobre especialista

1. Hospital de Bellvitge:
Carrer de la Residencia, 15, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
bellvitgehospital.cat
932 60 75 75
2. Parc de Bombers de Cornellà del Llobregat:
Carrer Lluís Muntadas, 4B, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
sac.gencat.cat
3. Ajuntament de Cornellà del Llobregat:
Plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
cornella.cat
933 77 02 12

4.12.

4. CAP de Cornellà del Llobregat SDPI:
Carrer de Bellaterra, 41, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
ecap.ics.gencat.cat
935 67 09 99

Tipología de los materiales a utilizar en la obra
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
ANCORATGES ESPECIALS
BALASTS
CLAUS
EXPLOSIUS PLÀSTICS
FILFERROS
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GRAVES
MALLES ELECTROSOLDADES
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS DE RESINES I FIBRES PER A REFOR? D'ESTRUCTURES
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MATERIALS PER A TREBALLS DE VIA
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES

5. CAP Centro de Atención Primaria Dr. Martí i Julia:
Av. del Baix Llobregat, 17, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
sac.gencat.cat
934 75 12 90
6. Farmacia BELLMUNT:
Carrer de Joaquim Rubió i Ors, 183, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
933 77 39 46

4.8.

Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra

Presupuesto de ejecución material del proyecto
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto,
excluida la Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, es
de 772.328,95 €. (Set cents setanta-dos mil tres-cents vint-i-vuit euros amb noranta cinc
cèntims).

III
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PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
PIQUETEJAT
PLAFONS
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PLANXES I PERFILS D'ACER
PUNTALS
REPLANTEIG
SEGELLANTS
TACS I VISOS
TAULERS
TAULONS
TERRES
VENTILADORS AXIALS

4.13.

Camió amb bomba de formigonar
Equip d'ancoratge i injecció per a perns
Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació,
segons Plec de Prescripcions Tècniques
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts
o no especials
M?quina de fregar amb disc de diamant
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Màquina per a doblegar rodó d'acer
Cisalla elèctrica
Esmeriladora de 3 kW
Motoclavadora desempernadora de tirafondos
Batonadora de balast per a via
Perfiladora de via
Tensors per a treballs en carril
Gat hidraulic
Pala excavadora giratoria bivial de 12 a 20 t, amb accessori per col·locació de vies
Grup electr?gen d'1 a 5 kVA
Grup electrògen de 20 a 30 kVA
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal
Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 100 mm, amb motor de
5,2 kW de potència i muntada amb guardamotor
Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió
per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim
Màquina de raig d'aigua a pressió

Maquinaria prevista para ejecutar la obra
Diplori encarrilat i homologat per FGC
Dumper encarrilat i homologat per FGC
Plataformes encarrilades homologaders per FGC
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip complet de perforació per ancoratge de perns
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil o serra de diamant, inclòs
aigua i energia elèctrica
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)
Camió cisterna de 6000 l
Camió grua de 5 t
Grua autopropulsada de 12 t
Grua autopropulsada de 24 t
Grua autopropulsada de 40 t
Grua autopropulsada de 80 t
Vibrador intern de formigó
Cami? amb bomba de formigonar

5. INSTALACIONES PROVISIONALES

5.1.

Instalación eléctrica provisional de obra
Se llevarán a cabo los trámites correspondientes, para que la compañía suministradora
de electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta
los cuadros donde se debe instalar la caja general de protección y los contadores,
desde los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación
eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado.
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos
los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de
secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su
recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de
vehículos y tránsito normal de una obra.
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre
desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según
cálculo del proyectista y comprobación del instalador.
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes:

IV
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Conexión de servicio

x

Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.
Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.
Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).
Estará situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevación y de
zonas sin paso de vehículos.





Cuadro General


Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de
doble aislamiento, su sensibilidad deberá ser de 30 mA.
Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no hayan partes
en tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, terminales
automáticos, etc.).
Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los
circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de
corte omnipolar (cortarán todos los conductores, incluso el neutro).
Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 :). Al inicio de la obra se realizará
una conexión a tierra provisional que tendrá que estar conectada al anillo de
tierras, seguidamente tras la realización de los cimientos.
Estará protegido de la intemperie.
Es recomendable el uso de clave especial para su apertura.
Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D.
485/97).

x




x





Conductores
Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.
Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o
techos alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas.
Las uniones deberán ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca con
regletas de conexión, retorcimientos ni encintados.

x



Cuadros secundarios
Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y
deberán ser de doble aislamiento.
Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros.
Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más
convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente:
·1
Magnetotérmico general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotérmico 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotérmicos 2P
:
16 A.
·1
Conexión de corriente 3P + T
:
25 A.
·1
Conexión de corriente 2P + T
:
16 A.
·2
Conexión de corriente 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguridad
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Conexión de corriente 2P
:16 A.

5.2.

Conexiones de corriente
Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la
conexión de equipos de doble aislamiento.
Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión.
Se usarán los siguientes colores:
· Conexión de 24 v
:
Violeta.
· Conexión de 220 v
:
Azul.
· Conexión de 380 v
:
Rojo
No se emplearán conexiones tipo “ladrón”.
Maquinaria eléctrica
Dispondrá de conexión a tierra.
Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar.
Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros
aparatos de elevación fijos.
El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con
clavija normalizada.
Alumbrado provisional
El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.
Los portalámparas deberán ser de tipo aislado.
Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral
más próximo a la virola.
Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para
garantizar la inaccesibilidad a las personas.
Alumbrado portátil
La tensión de suministro no superará los 24 v o alternativamente dispondrá de
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos
indirectos.
Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con
capacidad antigolpes y soporte de sustentación.

Instalación de agua provisional de obra
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones precisas ante la
compañía suministradora del agua para que instale una derivación desde la
tubería general hasta el punto donde deba colocarse el correspondiente
contador y poder continuar con el resto de la canalización provisional por el
interior de la obra.

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los
ronzales de distribución y la caña galvanizada o cobre, dimensionada según las
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5.3.

Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo
ello garantizando una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas
necesarias.



Instalación de saneamiento



Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.



Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se
deberá realizar, a cuenta del contratista, un sistema de tratamiento provisional que
contemple fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas.

5.4.



Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor
de chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario
tener un permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable,
donde aparte de las fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del
trabajo y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar respecto a
los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza
previa de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación
adecuados.






Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán
las siguientes
La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello










establecido en la Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión para locales con riesgo de incendios o
explosiones.
Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de
trabajo en las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso
productivo no se detenga. El resto, se guardará en locales diferentes al
de trabajo, y si esto no fuera posible se hará en recintos aislados y
condicionados. En cualquier caso, los locales y los recintos aislados
cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del
Reglamento sobre Almacenaje de Productos Químicos.
Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en
los que se tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc.
Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las
mangueras del equipo de soldadura oxiacetilénica.
El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello
establecido en la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de
Aparatos a presión en la norma 9, apartados 3 y 4 en aquello referente
al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y las condiciones

x

particulares de gases inflamables.
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una
señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de
extintores, caminos de evacuación, etc.
Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos
ellos tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y
canalizaciones eléctricas.
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica,
debe tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios
fijos, se le tendrá que proveer de aislamiento en la tierra. Todos los
goteos, encellados y desechos que se produzcan durante el trabajo
tienen que ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente los
alrededores de las máquinas.
Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con
buena ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición.
Tiene que preverse las consecuencias de posibles vertidos durante la
operación, por lo que será necesario tener a mano tierra o arena.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que
formar parte de la conducta a seguir en estos trabajos.
Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos
tendrán que pararse los motores accionados con el combustible que se
está transvasando.
Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de
canalizaciones, deben obturarse rápidamente para evitar el paso de
humo o llama de un recinto de un edificio a otro, evitándose así la
propagación de incendios. Si estos agujeros se han practicado en
paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá que
realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la
estanqueidad contra humo, calor y llamas.
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija
o móvil, transvase de combustible, montaje de instalaciones
energéticas) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de
ignición, es necesario colocar extintores cuya carga y capacidad esté en
consonancia con la naturaleza del material combustible y con su
volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos inflamables,
con la herramienta propia para extenderla. En caso de grandes
cantidades de acopios, almacenaje o concentración de embalajes,
tienen que completarse los medios de protección con mangueras de
riego que proporcionen agua abundante.

Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra

Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son:


VI

Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados
a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como máximo a 1,70 m del suelo.

Annex Núm. 1 Estudi de Seguretat i Salut







En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir
el extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m.
En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir
el extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m.
Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se
estime que exista una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser
posible, próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y
acceso. En locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su
localización, se señalizará convenientemente su ubicación.

6.2.

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado.

6.3.

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de
agua (1 grifo y fregadero - lavaplatos para cada 10 comensales), medios para
calentar comidas (1 microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético
(60 l de capacidad, con tapa) para depositar las basuras.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características
especificadas en el ANEXO IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de
octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

6.4.

Local de descanso
En aquellas obras en las que trabajen simultáneamente más de 50 trabajadores
durante un período superior a 3 meses, es recomendable que se establezca un
recinto destinado exclusivamente al descanso del personal, situado lo más
próximo posible al comedor y servicios.
A efectos de cálculo se deberá considerar un espacio de 3 m2 por usuario
habitual.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se
responsabilizará a una persona o un equipo, quienes podrán alternar este
trabajo con otros propios de la obra.

6.5.
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal
que se definen y detallan a continuación:

Local de asistencia a accidentados
En aquellos centros de trabajo en los que se hallen simultáneamente más de
50 trabajadores durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado
exclusivamente a las curas del personal de la obra. Los locales de primeros
auxilios dispondrán, como mínimo, de:

Servicios higiénicos
x

Comedor
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que considerar
entre 1,5 y 2 m2 por trabajador que realice su comida en la obra.

6. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

Vestuarios

- un botiquín.

Lavabos

Como mínimo uno para cada 10 personas.

- una camilla.

x

- una fuente de agua potable.

Cabinas de evacuación

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa
turca, como mínimo para cada 25 personas.
x

El material y los locales de primeros auxilios deberán estar señalizados
claramente y situados cerca de los puestos de trabajo.

Local de duchas

Se dispondrá de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores, de
dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente,
con suelo antideslizante.

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deberán ser
impermeables, pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado
en la estación fría, ventilado si fuera necesario de manera forzada en el caso
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de dependencias subterráneas. Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones
y teléfonos de los centros asistenciales más próximos, ambulancias y
bomberos.

7. ÁREAS AUXILIARES

En las obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 y
los 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser substituido
por un armario botiquín emplazado en la oficina de la obra. El armario botiquín,
custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como mínimo de:
alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de
diferentes dimensiones, vendas elásticas compresivas auto adherentes,
esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos,
bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras,
tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de guantes
esterilizados y torniquete.

7.1.

Centrales y plantas
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra.
En el tránsito de vehículos a sus accesos se tendrá mucho cuidado en lo
referente al orden, balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la
zona de rodadura de 6 m y pórtico de gálibo de limitación en altura, mínimo de
4 m.
El acceso a la instalación permanece restringido exclusivamente al personal
necesario para su explotación, quedando expresamente balizada, señalizada
y prohibida la presencia de toda persona en el radio de giro de la dragalina.
Todos los accesos o pasarelas situados a alturas superiores a 2 m sobre el
suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrán de barandilla reglamentaria de
1 m de altura.

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de
bolsillo o portátil, custodiado por el encargado.
El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios
materiales y humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de
acuerdo a lo que establece la ley 31/95.

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de
trabajo de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se
encontrarán debidamente señalizados. Los vacíos horizontales estarán
condenados y, si no fuera posible como en el caso de la fosa del skip, se
dispondrá de barandillas laterales reglamentarias de 1 m de altura y tope para
rodadura de vehículos.

Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente:
- desinfectantes y antisépticos autorizados.

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de
áridos, será firme y arriostrada en previsión de vuelcos.

- gasas estériles.
- algodón hidrófilo.

Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión.
La boca de recepción del silo estará condenada con un sólido emparrillado o
reatado metálico. La tapa dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de
1 m de altura. El acceso mediante escala “de gato” estará protegido mediante
argollas metálicas (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de la arrancada.

- vendas.
- esparadrapo.
- apósitos adhesivos.

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

- tijeras.
- pinzas.

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán conforme a las
instrucciones del fabricante o importador.

- guantes de un solo uso.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de
manera inmediata el material utilizado o caducado.

7.2.

Talleres
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.
De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes
dimensiones mínimas (descontando los espacios ocupados por máquinas,
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aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de altura libre, 2 m2 de superficie
y 10 m3 de volumen por trabajador.

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán
de conformidad con las instrucciones del fabricante o importador.

La circulación del personal y de los materiales estará ordenada con mucho
cuidado, balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso
de personal (sin cargo) de 1,20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos
secundarios) independiente de las vías de manutención mecánica de
materiales. En zonas de paso, la separación entre máquinas y/o equipos nunca
será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más saliente del recorrido del
órgano móvil más próximo). Alrededor de los equipos que generen calor
radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán
apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las
instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán
canalizadas a una altura mínima de 1,90 m sobre el nivel del pavimento.

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas,
dispondrán de extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su
difusión por la atmósfera. En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco
y limpio por hora y ocupante será, al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se
efectúe una renovación total de aire varias veces por hora (no inferior a 10
veces).

7.3.

Zonas de acopio. Almacenes
Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos
entre los valores “mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que
impida estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser
causa de accidente.

La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las
máquinas y equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz
de mantener, al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux y su fuente
de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán estado
previstos en la planificación de los trabajos.
Las zonas de apilonamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e
iluminadas adecuadamente.

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, tiene que permanecer
restringido exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando
expresamente balizado, señalizado y prohibida la presencia de toda persona
en el radio de actuación de cargas suspendidas, así como en los de
desplazamiento y servidumbres de máquinas y/o equipos. Todos los accesos
o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de
nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura.

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá
recibido la formación adecuada sobre los principios de manipulación manual de
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la
realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación
calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras.

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de
trabajo o de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se
encontrarán debidamente señalizados. Los vacíos horizontales serán
condenados.

8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero,
regulador de los derribos y otros residuos de construcción, con el fin de minimizar la
producción de residuos de construcción como resultado de la previsión de
determinados aspectos del proceso, que es necesario considerar tanto en la fase de
proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo o deconstrucción.

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

En el proyecto se han evaluado el volumen y las características de los residuos que
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas para que el
Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de construcción.
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Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, a cargo del contratista, los costes
que ello conlleve.
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías,
no detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos
y contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes
de la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a
un gestor autorizado.






9. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS

9.2.

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene
Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles
efectos contaminantes de los residuos o materiales utilizados en la obra, que
puedan generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los
trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación.

Cemento.
Ruido.
Radiaciones.
Productos tixotrópicos (bentonita).
Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas,
aceites.
Gases licuados del petróleo.
Bajos niveles de oxígeno respirable.
Animales.
Entorno de drogodependencia habitual.

Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma
clara, indeleble y como mínimo con el texto en idioma español.

La etiqueta debe contener:
a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación,
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos,
químicos y biológicos de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos
compatibles con las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad)
de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de este
proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la fijación de los
valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles
de contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los
trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se
expresa con un nivel de contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40
h/semana.

9.1.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Manipulación

El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al Contratista
destinatario, la ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa antes
o en el momento de la primera entrega.

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y
de las posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá
reflejar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes
para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores
y el personal expuesto, de forma singular a:






defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o
nombre comercial.
Nombre común, si es el caso.
Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el
nombre químico de las sustancias presentes.
Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la
sustancia o preparado peligroso.
Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente.
Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente
Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente.
El número CEE, si tiene.
La cantidad nominal del contenido (por preparados).

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos
materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan
de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas:

Amianto.
Plomo, Cromo, Mercurio, Níquel.
Sílice.
Vinilo.
Urea formol.

x

X
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El almacenamiento se realizará en polvorines/minipolvorines que se ajusten a
los requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará
adecuadamente señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de
fumar.

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas,
elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.

x

Se debe tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser
permanente a lo largo de toda la obra o puede ser necesario distinguir entre el
ámbito de la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus
diferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y peatones o el
acceso a edificios y vados.

Comburentes,
inflamables

extremadamente

inflamables

y

fácilmente

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la
presencia de comburentes y la prohibición de fumar.

Estarán separados los productos inflamables de los comburentes.

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la
delimitación del ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si
éste cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o ámbitos de
ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases e
interrelacionados con el proceso constructivo.

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la
zona de apilamiento.
x

Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos,
tóxicos para la reproducción

Situación de casetas y contenedores

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación
eficaz.

Se colocarán preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el
cerramiento de la obra.

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren
la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel.

x

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las
casetas en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es
posible su traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante
alguna de sus fases, se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las
áreas previstas para este fin.

Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de
vehículos de obra, se situarán según se indica en el apartado “Ámbito de
ocupación de la vía pública”.

Estará adecuadamente señalizada su presencia.

Se manipularan con Equipos de Protección Individual adecuados
(especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas
de las vías respiratorias.

10.1.

Servicios afectados
Al tractar-se d’unes obres de reparació d’un tram de via de 42m de longitud, i on es
procedeix a l’aixecament total de la via, s’afecten les instal·lacions ferroviàries existents
en el tram tot i que les obres necessàriament es realitzaran amb tall total de la línia
durant una setmana.

10. CONDICIONES DEL ENTORNO

S’ha previst al projecte el desmuntatge, desplaçament o estintolament i nou muntatge
de juntes d'inducció, elements de senyalització de via, grup de cables de qualsevol
naturalesa (fibra Óptica, comunicacions, seguretat, alimentació) i qualsevol instal·lació
que dificulti l'execució de la canal central o ampliació de cunetes laterals, en paret de
túnel, o en llosa o cunetes laterals, en servei o no, incloent subministrament i

Ocupación del cerramiento de la obra
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col·locació de proteccions, fixacions, p.p. d'armaris, cables auxiliars, connexions i
proves. Inclou fase provisional d'obra amb totes les adaptacions necessàries per al seu
funcionament, sustentació i proteccions per afecció de les obres en tot moment. En
qualsevol cas, els equip d’instal·lacions de FGC tutelaran qualsevol afecció que pogués
haver en el decurs dels treballs

ELEMENTOS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES )
INSTALACIONES FERROVIARIAS
BALASTO, VIAS, APARATOS DE VÍA
CATENARIA - FEEDERS

12. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Los Planos y el resto de documentación que el Proyecto incorpora, relativos a la
existencia y la situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos
y en general, de instalaciones y estructuras de obra soterradas o aéreas, tienen un
carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no
serán objeto de reclamación por faltas y/u omisiones. El Contratista viene obligado a
su propia investigación por lo que solicitará a los titulares de obras y servicios, planos
de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio
del detector de conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o
la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por
consiguiente , no serán objeto de abono independiente.

10.2.

El Contratista, con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas,
deberá perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante
la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre).

12.1.

Procedimientos de ejecución
Aquí se definirán las características constructivas y los procedimientos de ejecución
más relevantes (procedimientos de excavación y los medios a utilizar, tipo de
cimentación y medios a utilizar, estructura metálica soldada, prefabricados, etc.).

Características del terreno
Aquí se incluirán las conclusiones del Estudio Geotécnico del Proyecto y las
características topográficas del terreno (desniveles, etc.), presencia de torrentes, etc.

10.3.

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución,
tendrán que ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra.

Características del entorno
Definir las características más relevantes (si la obra se encuentra dentro de un área
urbana, zona rural, zona industrial, etc., viales de tránsito, pendientes de los viales,
presencia de medianeras, próxima a escuela o a hospital, etc.)

12.2.

Orden de ejecución de los trabajos
Aquí se describirá la previsión de orden de ejecución de los trabajos, si se prevén
diferentes fases de ejecución (en casos de reforma y ampliación), etc.

11. UNIDADES CONSTRUCTIVAS
DERRIBOS
DERRIBOS DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD
DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AÉREAS
DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
VACIADO ENTRE PANTALLAS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS
CIMIENTOS
SUPERFICIALES ( ZANJAS - POZOS - LOSAS - ENCEPADOS - VIGAS DE
ATADO - MUROS GUIA )
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
DE
HORMIGÓN
IN
SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS
JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS )
INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES
ELEMENTOS
COLOCADOS
SUPERFICIALMENTE
(
DESAGÜES,
IMBORNALES, SUMIDEROS, ETC.)

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el
autor del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista
deberá ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los
trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, de forma que quede
garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada
una de las actividades constructivas a realizar, en función de: el lugar, la sucesión, la
persona o los medios a emplear.

12.3.

Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución
Para la programación del material, necesario para el desarrollo de los distintos tajos de
la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
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Relación de unidades de obra.
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:

Relación temporal de realización
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material de unas
respecto a otras.
DURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

:

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme,
evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones
bruscas de intensidad.

unidades

Mediante la fijación de plazos
temporales para la ejecución de
cada una de las unidades de
obra.

En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades,
sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será
antideflagrante.

De los datos así obtenidos, se ha establecido en fase de proyecto, un programa general
orientativo en el que se ha tenido en cuenta, en principio, únicamente las grandes
unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha
realizado la programación previsible reflejada en un cronograma de desarrollo.

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un
riesgo para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de
evacuación y de seguridad.

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá reflejar las variaciones
introducidas respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto
Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

13. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos
relacionados con la construcción, serán los siguientes:

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramientas
a utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en
el proceso constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva”
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los “Principios Aplicables durante la Ejecución
de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) “Reglas generales de
seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo), y Normas Básicas
de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo las Normas
Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas
UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.

25-50 lux :

En patios de luces, galerías y lugares de paso en
función de su uso ocasional – habitual.

100 lux

:

Operaciones en las cuales la distinción de detalles
no sea esencial, tales como manipulación de
materiales a granel, apilamiento de materiales o
amasado y ligado de conglomerantes hidráulicos.
Bajas exigencias visuales.

100 lux

:

Cuando sea necesaria una pequeña distinción de
detalles, tales como trabajos en salas de máquinas,
calderas, ascensores, almacenes, depósitos,
vestuarios y locales higiénicos de personal de
pequeñas dimensiones. Bajas exigencias visuales.

200 lux

:

Si es esencial una distinción moderada de detalles,
tales como montajes en trabajos sencillos de bancos
de taller, en trabajos de máquinas, fratasado de
pavimentos y cierres mecánicos. Moderadas
exigencias visuales.

300 lux

:

Siempre que sea esencial la distinción media de
detalles, como trabajos de orden medio en bancos
de taller o en máquinas y trabajos de oficina en
general.

14. MEDIOAMBIENTE LABORAL

14.1.

Agentes atmosféricos
Se deberá indicar cuales son los posibles agentes atmosféricos que pueden
afectar a la obra y qué condiciones se deberán tener en cuenta para prevenir
los riesgos que se deriven de ellos.

14.2.

Iluminación
Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realice con luz
natural, deberán tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas
consideraciones respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en
tajos, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante.
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500 lux

1000 lux

:

:

Operaciones en las que sea necesaria una distinción
media de detalles, tales como trabajos de orden
medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos
de oficina en general. Altas exigencias visuales
En trabajos donde sea necesaria una fina distinción
de detalles bajo condiciones de constante contraste
durante largos periodos de tiempo tales como
montajes delicados, trabajos finos en bancos de
taller o máquinas, máquinas de oficina y dibujo
técnico o artístico lineal. Muy altas exigencias
visuales.

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o
niveles del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como controlar
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar,
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e
informativas.

14.3.

Para facilitar su desarrollo, en el Plan de Seguridad y Salud del contratista se
reproduce un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la
industria de la construcción:
.............
..

82-94 dB

Equipo de clavar pilotes (a 15 m de ...............
distancia)

82 dB

Hormigonera pequeña < 500 lts.

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

72 dB

Hormigonera mediana > 500 lts.

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

60 dB

Martillo neumático (en recinto angosto)

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

103 dB

Martillo neumático (al aire libre)

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

94 dB

Esmeriladora de pie

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

60-75 dB

Camiones y dumpers

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

80 dB

Excavadora

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

95 dB

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

90 dB

Martillo perforador

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

110 dB

Mototrailla

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

105 dB

Tractor de orugas

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

100 dB

Pala cargadora de orugas

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

95-100 dB

Pala cargadora de neumáticos

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

84-90 dB

Pistolas fija clavos de impacto

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

150 dB

Esmeriladora radial portátil

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

105 dB

Tronzadora de mesa para madera

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

105 dB

Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan
de Seguridad y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos
producidos por el ruido serán, en orden de eficacia:

Ruido

Compresor

Grúa autoportante

1º.-

Supresión del riesgo en origen.

2º.-

Aislamiento de la parte sonora.

3º.-

Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras.

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o
niveles del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como de
controlar periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de
trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones
para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en
el origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual,
formativas e informativas.

14.4.

Polvo
La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede ocasionar las
siguientes afecciones:
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Renitis.
Asma bronquial.
Bronquitis destructiva.
Bronquitis crónica.
Enfisemas pulmonares.
Neumoconiosis.
Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto).
Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto).
Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto).

La patología será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su
concentración y el tiempo de exposición.







En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice
libre (Si O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como
causante de la neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de
amianto en suspensión, necesita un Plan específico de desamiantado que
exceda a las competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que
deberá ser realizado por empresas especializadas.

Barrido y limpieza de locales.
Gestión de escombros.
Demoliciones.
Trabajos de perforación.
Manipulación de cemento.
Chorro de arena.
Corte de materiales cerámicos y líticos con sierra mecánica.
Polvo y serrín por troncado mecánico de madera.
Esmerilado de materiales.
Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de
soldadura.
Plantas de machaqueo y clasificación.
Movimientos de tierras.
Circulación de vehículos.
Pulido de paramentos.
Plantas asfálticas.

Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como mascarillas
y gafas contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas:

La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al cual los
operarios se hallan expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es
en función del contenido de sílice en suspensión, que viene dado por la fórmula:

ACTIVIDAD

10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2

Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la
denominada “fracción respirable”, que corresponde al polvo realmente
inhalado, ya que, del existente en el ambiente, las partículas más grandes son
retenidas por la pituitaria y las más finas son expelidas con el aire respirado,
sin haberse fijado en los pulmones.

MEDIDA PREVENTIVA

Limpieza de locales

Uso de aspiradora y regado previo

Gestión de escombros

Regado previo

Demoliciones

Regado previo

Trabajos de perforación

Captación localizada en carros
perforadores o inyección de agua.

Manipulación de cemento

Filtros en silos o instalaciones
confinadas.

Chorro de
granalla

Equipos
semiautónomos
respiración.

arena

o

Corte
o
pulido
de
materiales cerámicos o
líticos

de

Adición de agua micronizada sobre
la zona de corte.

Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son
fundamentalmente los siguientes:
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Trabajos de la madera,
desbarbado y soldadura
eléctrica

Aspiración localizada.

Circulación de vehículos

Regado de pistas.

Plantas de machacaqueo
y plantas asfálticas

Aspiración localizada.

9º.-

10º.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza.
Brigada de limpieza.
11ª.- Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes
participantes en los trabajos directos e indirectos de cada partida
incluida en el proyecto en lo relativo al mantenimiento del orden y
limpieza inherentes a la operación realizada.

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o
niveles del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como controlar
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar,
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e
informativas.

14.5.

Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.

En los puntos de radiaciones, el consultor debería identificar los posibles
trabajos donde se puedan dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas
protectoras a tomar.

14.6.

Son las radiaciones cuya longitud de onda está comprendida entre 10-6 cm y
10 cm, aproximadamente.

Orden y limpieza
El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar como estima
afrontar las actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de
este proyecto, especialmente en lo referente a:

1º.-

Retirada de los objetos y cosas innecesarias.

2º.-

Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de
apilamiento.

3º.-

Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y
plataformas de transporte de materiales a granel. Plan de
manutención interna de obra.

4º.-

Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para
apilamiento de residuos y su utilización. Plan de evacuación de
escombros.

5º.-

Limpieza de clavos y restos de material de encofrado.

6º.-

Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y
restos de materia. Iluminación suficiente.

7º.-

Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre
superficies de soporte provisionales.

8º.-

Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas.

Radiaciones no ionizantes

Normalmente, no suelen provocar la separación de los electrones de los
átomos de los que forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas.
Comprenden: Radiación Ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas,
ultrasónica y de frecuencia de radio.
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro
electromagnético donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se
considera que el límite mas bajo de longitud de onda para estas radiaciones no
ionizantes es de 100 nm (nanómetro) incluidas en esta categoría están las
regiones comúnmente conocidas como bandas infrarrojas, visibles y
ultravioletas.
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son
los soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica.

Radiaciones infrarrojas
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales,
produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse
el calor por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas.
Este tipo de lesión se ha considerado como enfermedad profesional más
probable en herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos.
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emisión a 254 nm aproximadamente). También varían con el tiempo de
exposición y con la intensidad de la radiación. La exposición radiante de ojos o
piel no protegidos, para un período de ocho horas deberá estar limitada.

Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas
de protección, tan cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la
máxima absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de
los operarios. En el caso de utilización de anteojos normalizados, deberá
incrementarse adecuadamente la iluminación del recinto, de forma que se evite
la dilatación de la pupila del ojo.

La protección contra la sobre exposición de fuentes potentes que puede
constituir riesgos, debe llevarse a cabo mediante la combinación de medidas
organizativas, de apantallamientos o resguardos y de protección personal. Sin
olvidar que se debe intentar sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o
ningún riesgo, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente
expuestos a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando
realizan soldaduras eléctricas. Así mismo, se debe considerar el entorno de la
obra, como posible fuente de las radiaciones.

Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de
sustitución, para así minimizar el tercero, que implica la necesidad de
protección personal. Todos los usuarios del equipo generador de radiación UV
deben conocer perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados. En el
equipo, o cerca de él, deben disponerse señales de advertencia adecuadas al
caso. La limitación de acceso a la instalación, la distancia del usuario respecto
a la fuente y la limitación del tiempo de exposición, constituyen medidas
organizativas a tener en cuenta.

La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico,
afectando principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento
de la dilatación de los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que
puede ser persistente.
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente
hasta el extremo de desprender luz, generan estos tipos de radiaciones.

No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de
trabajo, por ejemplo llevando a cabo la operación en un recinto confinado o en
un área adecuadamente protegida. Dentro del área de protección, debe
reducirse la intensidad de la radiación reflejada, utilizando pinturas de color
negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde pueda sospecharse que
sea posible una exposición por encima del valor límite admisible, debe
disponerse de medios de protección que dificulten y hagan imposible el flujo
radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo requiera que
el usuario opere junto a una fuente de radiación UV no protegida, debe hacerse
uso de los medios de protección personal. Los ojos estarán protegidos con
anteojos o máscara de protección facial, de manera que se absorban las
radiaciones que sobre ellos incidan. Análogamente, deberán protegerse las
manos, usando guantes de algodón, y la cara, utilizando cualquier tipo de
protección facial.

Radiaciones visibles
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas
longitudes de onda a través de los medios oculares sin apreciable absorción
antes de alcanzar la retina.
Radiación ultravioleta
La radiación UV es aquella que tiene su longitud de onda entre los 400 nm
(nanómetro) y los 10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se
genera artificialmente para muchos propósitos en industrias, laboratorios y
hospitales. Se divide convencionalmente en tres regiones:

UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda.

La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir
a una inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables.
En el caso de la piel, puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura por
el sol y, en el caso de los ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o inflamación de
la córnea), de resultados imprevisibles.

La radiación en la región UVA, la más cercana del espectro UV, es usada
ampliamente en la industria y representa poco riesgo, por el contrario las
radiaciones UVB y UVC, son más peligrosas. La norma más completa es
norteamericana y está aceptada por la WHO (World Health Organization).

La fuente es básicamente el sol pero también se encuentran en las actividades
industriales de la construcción: luces fluorescentes, incandescentes y de
descarga gaseosa, operaciones de soldadura (TIG-MIG), soplador de arco
eléctrico y láser.

Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que
varían marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los
270 nm (la lámpara de cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una

Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones
no ionizantes se centran en el uso de pantallas, blindajes y Equipos de
Protección Individual (por ejemplo pantalla de soldadura con visor de célula

UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda.
UVB: 280 - 315 nm de longitud de onda.
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fotosensible), procurando mantener distancias adecuadas (teniendo en cuenta
el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia) para reducir
la intensidad de la energía radiante emitida desde fuentes que se propaguen
en diferente longitud de onda.

Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV
(200-400 nm), o comúnmente radiación IR (700 nm – 1 m).

Láser
La misión de un láser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha utilizado
en campos tan diversos como en cirugía, topografía o comunicación. Se
construyen unidades con fuerza pulsante o continua de radiación, tanto visible
como invisible. Tales unidades, si son suficientemente potentes, pueden dañar
la piel y, en particular, los ojos si están expuestos a la radiación. La unidad
pulsante de alta energía es particularmente peligrosa cuando el pulso corto de
radiación impacta en el tejido causando una amplia lesión alrededor del mismo.
Los láseres de onda continua también pueden causar daños en los ojos y la
piel. Los de radiación IR y V presentarán peligro para la retina, en forma de
quemaduras; los de radiación UV e IR pueden suponer un riesgo para la córnea
y el cristalino. De una manera general, la piel es menos sensible a la radiación
láser y en el caso de unidades de radiación V e IR de grandes potencias, se
puede ocasionar quemaduras.

A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades
concretas de rayos láser:

a) Con láser de la clase IIIa (< 5 mW), hay que prevenir solamente la visión

directa del rayo.
b) Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500

mW, hay que prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión
especular, en los ojos no protegidos, que puede resultar peligroso.
c) Con láser de la clase IV y potencias mayores que 500 mW, se debe
prevenir el impacto de la radiación directa, de las reflexiones
secundarias y de las reflexiones difusas, que puede resultar peligroso.
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, hay que tener
en cuenta los debidos a las unidades de energía eléctrica utilizadas para
suministrar energía al equipo láser. A continuación, se da un código de
práctica que cubre personal, área de trabajo, equipo y operación,
respectivamente, en el uso de láser.

Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su
empleo, en los dos grupos y cuatro clases siguientes:

j)

k)

Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquéllas que caen dentro
de las clases I y II.
x Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser
excedidos.
x Clase II: de riesgo bajo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s,
entre 400 nm y 700 nml; se previenen los riesgos por desvío de la
radiación reflejada incluyendo la respuesta de centelleo.

Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmológico
periódicamente, haciendo especial énfasis en las condiciones de la
retina. Las personas que trabajen con clase IIIb y IV, tendrán al mismo
tiempo un examen médico de inspección de daños en la piel.
d) Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de

que los operarios autorizados estén debidamente entrenados tanto en
procedimiento de trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos
potenciales asociados con la radiación y equipo que la genera.
e) Cualquier exposición accidental que suponga impacto en ojos, debe ser
registrada y comunicada al departamento médico.
f) La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de
protección ocular, pero nunca será usada para visión directa del rayo.

Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua cuya potencia
sea mayor que 1 mW, como se define en las clases IIIa, IIIb y IV
respectivamente.
x Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente
a la clase II; el uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso.
x Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión; el impacto sobre el
ojo puede resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa.
Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión; el impacto por reflexión
difusa puede ser peligroso; pueden causar el fuego y quemar la piel.
El grado de protección necesario depende de la longitud de onda y de
la energía emitida por la radiación. Cualquier equipo base se debe
diseñar de acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, como por
ejemplo: encajonamiento protector, obturador de emisión, señal
automática de emisión, etc.

- Área de trabajo:
a)

b)
c)

XVIII

El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente
controlado. La iluminación del recinto debe ser de tal modo que evite la
dilatación de la pupila del ojo disminuyendo así la posibilidad de daño.
Los rayos láser reflejados pueden ser tan peligrosos como los directos,
por lo que deben eliminarse las superficies reflectantes y pulidas.
En el área de trabajo se debe investigar periódicamente la presencia de
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d)

e)

esencial la utilización de un escudamiento protector a lo largo de toda
la trayectoria.
g) Puesto que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado
para el operador, como guía de alineación del rayo, han de emplearse
láser de baja potencia de helio o neón que pertenecen a la clase II, y
jamás conformarse sólo con una indicación somera de la dirección que
adoptará el rayo. En estos casos, siempre debe ser utilizada la
protección ocular.
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la
magnitud o niveles del riesgo, las situaciones en que éste se produzca,
así como de controlar periódicamente las condiciones, la organización
de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad
de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo
mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de
prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas.

cualquier gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, como por
ejemplo, el ozono.
Deben colocarse señales luminosas de advertencia en todas las zonas
de entrada a los recintos en los que funcionen los láseres . Cuando la
señal esté en acción debe prohibirse el acceso al mismo. El equipo de
suministro de potencia al láser ha de disponer de protección especial.
Cuando y donde sea necesario, debe prevenirse la posibilidad de
desviación del rayo fuera del área de control, mediante protecciones y
blindajes. En el caso de radiación IR, deben usarse materiales no
inflamables para proporcionar estas barreras físicas alrededor del láser.
En estos casos, debe evitarse la vecindad de materiales inflamables o
explosivos.

- Equipo:
a) Cualquier operación de mantenimiento debe llevarse a cabo solamente
b)

c)

d)

e)

En construcción acostumbra a usarse monográficamente en el
establecimiento de alineaciones y niveles topográficos.

si la fuerza está desconectada.
Todos los láseres, deben disponer de rótulos de advertencia que
tendrán en cuenta la clase de láser a qué corresponde y el tipo de
radiación visible o invisible que genera el aparato.
Cuando los aparatos pertenecientes al grupo B no se usen, han de
quitarse las llaves de control de encendido, así como la de control de
fuerza, que quedarán custodiadas por la persona responsable
autorizada para el trabajo con láser en el laboratorio.
Los anteojos protectores normalizados deben comprobarse
regularmente y seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la
radiación emitida por el láser en uso.
Cualquier protector de pantalla que se utilice, debe ser de material
absorbente que prevenga la reflexión especular.

Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al
suelo, el área de peligro se deberá acordonar. El Equipo de Protección
Individual contra el láser son las gafas de protección completa y el visor
dotado del filtro adecuado al tipo de láser del que se trate.

14.7.

Dentro del ámbito de la construcción existen muy pocos trabajos propios en los que se
generen este tipo de riesgos, aunque sí existen situaciones donde se puedan dar este
tipo de radiaciones, como:


- Operación:




a) Solamente se encontrarán dentro del área de control el número mínimo

b)
c)

d)
e)
f)

Radiaciones ionizantes

de personas requeridas en la operación; no obstante, en el caso de láser
de la clase IV, al menos dos personas estarán siempre presentes
durante la operación.
Únicamente el personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar
y operar el equipo de láser.
El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la
realización de los trabajos, no debiendo dejar que funcione sin estar
vigilado.
Como procedimiento de protección general debe utilizarse anteojos que
prevengan el riesgo de daño ocular.
El equipo de láser debe ser montado a una altura que nunca supere la
correspondiente del pecho del operador.
Debe tenerse un cuidado especial con la radiación láser invisible, siendo



Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras
y edificios.
Control de densidades “in situ” por el método nuclear.
Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o
grandes depósitos.
Identificación de trayectorias, utilizando trazadores en corrientes
hidráulicas, sedimentos, etcétera.

Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención,
determinar un procedimiento de trabajo seguro para realizar las citadas operaciones.
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados
dentro de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como puede ser:



XIX

Las instalaciones en donde se realicen exámenes de maletas y bultos
en los aeropuertos; detección de cartas bomba.
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las radiaciones sobre el organismo, 5 rems por año ó 300 milirems por semana.
Para detectar y medir los niveles de radiación, se usan los contadores Geiger.

Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de terapia,
mediante radiaciones ionizantes.
Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de
diagnóstico con rayos X con equipos cuyo potencial de operación por
diseño, sea mayor de 70 Kilovoltios.
Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material
radiactivo, en forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o
diagnóstico con técnicas "in situ".
Las instalaciones de uso industrial en donde se trate o manipule
material radiactivo.
Los aceleradores de partículas de investigación o de uso industrial.
Las instalaciones y equipos para gama grafía o radiografía industrial,
sea mediante el uso de fuentes radioactivas o equipos emisores de
rayos X.
Los depósitos de desechos radioactivos, tanto transitorios como
definitivos.
Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga
manutención de fuentes o equipos generadores de radiaciones
ionizantes.
Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas
de plástico y hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o
grandes depósitos.
Estimación de la antigüedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u
otros isótopos, como el argón-40 o el fósforo-32.
Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia.

Para el control de la dosis recibida, se deberá tener en cuenta tres factores: a)
tiempo de trabajo. b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El
tiempo de trabajo permitido se obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada
por la dosis recibida en un momento dado. La dosis recibida es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente de radiación. Los materiales
que se usan habitualmente como barras de apantallamiento son el hormigón y
el plomo, aunque también se usen otros como el acero, ladrillos macizos de
arcilla, granito, calcárea, etc., en general, el espesor necesario está en función
inversa de la densidad del material.

Para verificar las dosis de radiación recibidas, se utilizan dosímetros
individuales que pueden consistir en una película dosimétrica o un
estildosímetro integrador de bolsillo. Siempre que no se especifique lo contrario,
el dosímetro individual se llevará en el bolsillo o delantero de la ropa de trabajo,
teniendo especial cuidado en no colocar los dosímetros sobre ningún objeto
que absorba radiación (por ejemplo objetos metálicos).
Deberá llevarse un Libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas para
cada uno de los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.

15. MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, siendo
el Consejo de Seguridad Nuclear quien decidirá si deben ser encomendadas a un Servicio de
Protección Radiológica propio del titular o a una Unidad Técnica de Protección Radiológica
contratada al efecto.

Toda manutención de material comporta un riesgo, por tanto, desde el punto
de vista preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea
estrictamente necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice
que “el trabajo más seguro es aquel que no se realiza”.

La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de: la
dosis, el volumen y el tipo de los tejidos irradiados.

Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones
elementales:

Aunque pueden ocurrir en combinación, habitualmente se hace una distinción
entre dos clases fundamentales de accidentes por radiación, es decir: a)
Irradiación externa accidental (por ejemplo en trabajos de radiografiado de
soldadura). b) Contaminación radioactiva accidental.



Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es
decir el primero y más accesible.
 Entregar el material, no tirarlo.
 Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo estratificado, que
éste se realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda
recibir golpes o desgastarse.
 Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica
y enguatado en empeine y tobillos.

Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta
que el cuerpo humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin
perjudicar el funcionamiento de su organismo en general. Estos niveles son,
para personas que trabajen en Zonas Controladas (por ejemplo edificio de
contención de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de

XX
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2º.- Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de
soporte y de trabajo del operario, estén a la misma altura en que se
debe trabajar con ellos.

En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga
puede mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del
cuerpo, o bien sobre la espalda.
 Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el
transporte de cada tipo de material.
 En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la
parte posterior del camión y una plataforma, palo, pilar o estructura
vertical fija.
 Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de
palanca, uñas, patas de cabra o similar, hay que disponer la maniobra
de tal manera que se garantice que no se venga la carga encima y que
no resbale.

3º.- Evitar depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo
siempre sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado en
abundancia.
4º.- Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material
manipulado, evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de
partida del material manipulado y el emplazamiento definitivo de su
puesta en obra.
5º.- Acarrear siempre los materiales en abundancia, mediante “palonniers”,
cangilones, contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno.

En lo relativo a la manipulación de materiales, el contratista en la elaboración
del Plan de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas:

6º.- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarreen los
materiales, si esto comporta ocupar los oficiales o jefes de equipo en
operaciones de manutención, coincidiendo en franjas de tiempo
perfectamente aprovechables para el avance de la producción.

Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante:




7º.- Mantener esclarecidos, señalizados e iluminados, los lugares de paso
de los materiales a manipular.

Automatización y mecanización de los procesos.
Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.

Adoptar medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como:





Manejo de cargas sin medios mecánicos

Utilización de ayudas mecánicas.
Reducción o rediseño de la carga.
Actuación sobre la organización del trabajo.
Mejora del entorno de trabajo.

Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra deberá recibir
la formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes
pasos:

1º.- Acercarse lo máximo posible a la carga.

Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan:





2º.- Asentar los pies firmemente.

Uso correcto de las ayudas mecánicas.
Uso correcto de los equipos de protección individual.
Técnicas seguras para la manipulación de cargas.
Información sobre el peso y centro de gravedad.

3º.- Agacharse doblando las rodillas.
4º.- Mantener la espalda derecha.
5º.- Sujetar el objeto firmemente.

Los principios básicos de la manutención de materiales

6º.- El esfuerzo de alzamiento de cargas debe recaer sobre los músculos
de las piernas.
1º.- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente
proporcional a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha
actividad.

7º.- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más próxima
posible al cuerpo.
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8º.- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según
los siguientes criterios preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura
de la espalda.
i)
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar
al centro de gravedad de la carga.
j)
Se colocará la carga en equilibrio sobre la espalda.
k) Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada,
con el extremo delantero levantado.
9º.- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para
eliminar aristas afiladas.
h)

u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X022

u

Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, cubiertas,
y otros trabajos en altura
Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel
Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, superiores a
7 m con sistema de seguridad integrado
Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con todos
los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos
reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de
altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grosor
Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos
reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias

17. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC)

10º.- Está prohibido levantar mas de 50 Kg de forma individual. El valor límite
de 30 Kg para hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando
se trate de descargar un material para colocarlo sobre un medio
mecánico de manutención. En el caso de tratarse de mujeres, se
reducen estos valores a 15 y 25 Kg respectivamente.

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados,
incorporados al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la
ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a
apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de
energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores,
personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a
su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su
operatividad garantiza la integridad de las personas y objetos protegidos, sin
necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es
el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI).

11º.- Es obligatoria la utilización de un código de señales cuando se necesita
levantar un objeto entre varios individuos, para soportar el esfuerzo al
mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema siempre y cuando sea
conocido o convenido por el equipo.

16. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP)
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de
Seguridad, Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección
Colectiva, que originariamente viene integrado, de fabrica, en el equipo, máquina
o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga o
apantalle los riesgos de abasto o simultaneidad de la energía fuera de control, y
los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o
herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo las
consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante
o distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilización
y mantenimiento por él prescritos. El contratista queda obligado a su adecuada
elección, seguimiento y control de uso.

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto
de estos Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud,
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones
adoptados y/o requeridos a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el
conglomerado de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva.

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son
los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas RIESGOEVALUACIÓN-MEDIDAS

18. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto, son
los indicados a continuación:

Código

HX11X003

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo
de cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinadas a
reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegido,

UM Descripción
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con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia
física del EPI.

de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos
con riesgos especiales, tal y como se definen en el RD 1627/97.
m) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
n) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia
equivalente.
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados,
según normas armonizadas CE., siempre de conformidad con el R.D. 1407/92,
R.D.159/95 y el R.D. 773/97.

Cuando en las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas, que de
forma sucesiva o simultánea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de
actividades, la presencia de los ''Recursos preventivos'' es en tales casos necesaria.
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos
especiales, definidos en el anexo II del RD 1627/97:

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega
individualizado al personal (propio o subcontratado) con el correspondiente
aviso de recepción firmado por el beneficiario.

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída
de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de
los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos
de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta
obra, elegidos entre los que existan en el mercado y reúnan una calidad
adecuada a las respectivas prestaciones. Para esta normalización interna se
deberá contar con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección
Facultativa/Ejecución.
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos
de protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal
sin que se produzca, razonablemente, su carencia.
En esta previsión, ha de tenerse en cuenta: la rotación del personal, la vida útil de
los equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de
obra, etc.

A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente
estudio de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren la
presencia de recurso preventivo:

Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente
proyecto, son los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las
fichas RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS

DERRIBOS
DERRIBOS DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD
DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AÉREAS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
VACIADO ENTRE PANTALLAS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
DE
HORMIGÓN
IN
SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES
Y
TESADO)
INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES
ELEMENTOS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES )

19. RECURSOS PREVENTIVOS
La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las
obras de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la
presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los
siguientes casos:
l) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo. La presencia de recursos preventivos
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Orientar o guiar a los trabajadores para que realicen determinadas
maniobras peligrosas.

INSTALACIONES FERROVIARIAS
BALASTO, VIAS, APARATOS DE VÍA
CATENARIA - FEEDERS

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas
técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando
mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos
suficientemente.

20. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir entre la que se
refiere a la que demanda atención por parte de los trabajadores y aquélla que
corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico vienen
regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-I.C. de la Dirección General
de Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción
no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la
obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores
que trabajen en la inmediación de dicho tráfico.

Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e
información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir:

11. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse

Se debe tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los
riesgos, sin embargo su observación cuando es la apropiada y está bien
colocada, hace que el individuo adopte conductas seguras. No basta con
colocar un panel en las entradas de las obras, si después en la propia obra no
se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al colocar las
miras para realizar el cerramiento de fachada. La señalización abundante no
garantiza una buena señalización, ya que el trabajador termina por hacer caso
omiso de cualquier tipo de señal.

conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
12. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar
señalizados conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la
resistencia suficiente.
13. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en
la percepción de las señales o paneles de señalización.
14. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de
la vista.
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas, en caso de que
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará
una señalización de advertencia.

El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo
deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las
situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas,
ponga de manifiesto la necesidad de:

x
x

x

La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos
del Estudio de Seguridad y Salud y tener en cuenta en las fichas de actividades,
al menos respecto a los riesgos que no se hayan podido eliminar.

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección
o evacuación.
Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación,
emergencia o primeros auxilios.

21. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA
Aquí, se debe describir las condiciones de acceso y afectaciones de la vía pública
particulares de la obra (anchura calle, anchura acera, ocupación de la acera y vía
pública y como se resuelve, accesos a la obra, etc.)
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En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definirá: las desviaciones y pasos
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las
modificaciones que comporta la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando,
si es oportuno, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta
lo que determina la Normativa para la información y señalización de obras en el
municipio y la Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el
espacio público de la ciudad que corresponda.

Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo por las propias
circunstancias de la obra, el contratista, deberá al menos garantizar el acceso
controlado a las instalaciones de uso común de la obra y deberá asegurar que
las entradas a la obra estén señalizadas y que queden cerradas las zonas que
puedan presentar riesgos.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se
diferenciará con claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos
de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso
a edificios y vados, etc…, y se definirán las medidas de señalización y protección que
corresponda a cada una de las fases.

x

El contratista, siempre y cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el
valor de los materiales almacenados y demás circunstancias que así lo
aconsejen, definirá un proceso para garantizar el acceso controlado a
instalaciones que supongan riesgo personal y/o común para la obra y evitar el
intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y demás
instalaciones de uso común o particular.

Es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la
correspondiente Autoridad: el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras.
Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está
permitido, se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm)
con 10 días de antelación al inicio de los trabajos, y se comunicará a la Guardia
Municipal o la Autoridad que corresponda.

21.2.

Ámbito de ocupación de la vía pública

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización
correspondiente.

x

No se podrá iniciar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de
los elementos de señalización y pertinente protección , definidos en el PLAN DE
SEGURIDAD aprobado.

Se entiende por ámbito de ocupación, el realmente ocupado incluyendo: vallas,
elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc.

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y
elementos de protección implantados.

Normas de Policía
x

Ocupación del cerramiento de la obra

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la
delimitación del ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si
éste cambia en las diferentes fases de la obra. El/los ámbito/s de ocupación
quedará/án claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con
el proceso constructivo.

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y
separados

21.1.

Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra

Control de accesos
El ancho máximo a ocupar será proporcional al ancho de la acera. El espacio
libre para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) del ancho de la
acera existente.

Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los
cerramientos y accesos peatonales y de vehículos, el contratista definirá dentro
del Plan de Seguridad y Salud, con la colaboración de su servicio de
prevención, el proceso para el control de entrada y salida de vehículos en
general (incluida la maquinaria como grúas móviles, retroexcavadoras) y de
personal de forma que garantice el acceso únicamente a personas autorizadas.

En ningún caso se podrá ocupar un ancho superior a tres metros (3m) medidos
desde la línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) del ancho de la acera si
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no queda al menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta
centímetros (1,40 m) para paso de peatones.

Solamente podrán estar emplazadas en el ámbito de la obra.

x

Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones
de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá durante la ejecución
de los trabajos en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo
de sesenta centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un
metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se
colocará una valla en la línea de fachada y se hará una protección en voladizo
para la retención de objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera
es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 cm) durante los trabajos en la
planta baja, el paso para peatones de un metro (1 m) de ancho podrá ocupar
parte de la calzada en la medida en que se necesite. En este caso, se tendrá
que delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones.
x

Cambios de la Zona Ocupada

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público
se considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL
TRABAJO y se tendrá que documentar y tramitar de acuerdo con el R.D.
1627/97.

21.3.

Cerramientos de la obra que afectan el ámbito público
x

Vallas

Situación de casetas y contenedores.
Situación

Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o,
en ordenación entre medianeras, vallarán el
frente de la obra o solar y los laterales de la parte
de acera ocupada.

Tipos de vallas

Se formarán con chapa metálica opaca o con
plafones prefabricados o de obra de fábrica
rebozada y pintada.

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para
este fin.



Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de
vehículos de obra, se situarán en una zona próxima a la obra que permita
aplicar los siguientes criterios:

Preferentemente en la acera, dejando un paso mínimo de un metro
y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la
acera.

En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta
centímetros (1,40 m) para paso de peatones para la zona de
aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de circulación.

Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de
aparcamiento de la calzada procurando no invadir nunca ningún
carril de circulación y dejando siempre como mínimo un metro (1m)
para el paso de peatones en la acera.

Las empresas promotoras podrán presentar al
Ayuntamiento para su homologación, si es el
caso, su propio modelo de valla para emplearlo en
todas las obras que realicen.

Las vallas metálicas de 200 x 100 cm solamente
se admiten para protecciones provisionales en
operaciones
de
carga,
desviaciones
momentáneas de tránsito o similares.

Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización
correspondiente.

x

Situación de grúas-torre y montacargas

En ningún caso se admite como valla el simple
balizado con cinta de PVC, malla electrosoldada
de acero, red tipo tenis de polipropileno
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en la reserva de carga y descarga de la obra cuando
exista zona de aparcamiento en la calzada.

(habitualmente de color naranja), o elementos
tradicionales de delimitaciones provisionales de
zonas de riesgo.

x

Complementos

Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y
elementos reflectantes en todo su perímetro.

Mantenimiento

El Contratista cuidará del correcto estado de la
valla, eliminando “grafitis”, publicidad ilegal y
cualquier otro elemento que deteriore su estado
original.

Camiones
espera

Acceso a la obra
Puertas

Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso
independiente para vehículos y para el personal
de la obra.



Operaciones que afectan el ámbito público



Entradas y salidas de vehículos y maquinaria.


Vigilancia

El personal responsable de la obra se encargará de
dirigir las operaciones de entrada y salida, avisando a
los peatones a fin de evitar accidentes.




Aparcamiento

Carga y descarga

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del
cerramiento de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo
en el punto más próximo a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera
del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se
tomarán las siguientes medidas:

No se admite como solución permanente de
acceso, la retirada parcial de las vallas.

x

Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del
cerramiento de la obra para acoger a los camiones en
espera, se deberá prever y habilitar un espacio
adecuado a este fin fuera de la obra.

El PLAN DE SEGURIDAD preverá tal necesidad, de
acuerdo con la programación de los trabajos y los
medios de carga, descarga y transporte interior de la
obra.

x

21.4.

en

Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, excepto

XXVII

Se habilitará un paso para los peatones. Se dejará un paso mínimo de un
metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la
zona de aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de
circulación. Si no es suficiente y/o se necesita invadir el carril de
circulación que corresponda, hay que contactar previamente con la
Guardia Urbana.
Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm,
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización
correspondiente.
La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el
vehículo, formará una franja de protección (cuyo ancho dependerá del
tipo de productos a cargar o descargar) que establecerá el Jefe de Obra
previa consulta al Coordinador de Seguridad de la obra.
Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas
metálicas y se limpiará el pavimento.
Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar
vertidos sobre la calzada.
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x

Evacuación

Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros
Descarga

Apilamiento.

La descarga de escombros de los diferentes niveles de la obra,
aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas
superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los
contenedores o tolvas, que deberán ser cubiertos con lonas o
plásticos opacos a fin de evitar polvo. Las tuberías o cintas de
elevación y transporte de material se colocarán siempre por el
interior del recinto de la obra.

x

Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos
necesitarán llevar la caja tapada con una lona o un
plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo, y se
transportará a un vertedero autorizado. De igual modo, se
hará en los transportes de los contenedores.

Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública

No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el
ámbito de dominio público, excepto si es por un plazo
corto y si se ha obtenido un permiso especial del
Ayuntamiento, y siempre se debe depositar en tolvas o
en contenedores homologados.

En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, para cada fase de obra, las
medidas y protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y
vehículos y evitar la caída de objetos a la vía pública, teniendo en cuenta las
distancias, en proyección vertical, entre: los trabajos de altura, el cerramiento
de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehículos.

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre
camiones para su evacuación inmediata.

Andamios

Se colocarán andamios perimetrales en todos los paramentos
exteriores en la construcción a realizar.
Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una
protección de la caída de materiales y elementos formando un
entarimado horizontal a 2,80 m de altura(preferentemente de
piezas metálicas), fijado a la estructura vertical y horizontal del
andamio así como una marquesina inclinada en voladizo que
sobresalga 1,50 m, como mínimo, del plano del andamio.

A falta de espacio para colocar los contenedores en el
ámbito del cerramiento de la obra, se colocarán sobre la
acera en el punto más próximo a la valla, dejando un paso
para los peatones de un metro y cuarenta centímetros
(1,40 m) de ancho como mínimo.

Los andamios estarán tapados perimetralmente y en toda la altura
de la obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas
opacas que evite la caída de objetos y la propagación de polvo.

Se evitará que haya productos que sobresalgan del
contenedor.
Redes
Se limpiará diariamente la zona afectada, después de
retirar el contenedor.

Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser
retirados.

Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los
peatones por el riesgo de caída de materiales o elementos, se
colocarán redes de protección entre las plantas, con sistemas
homologados, de forjado, perimetrales en todas las fachadas.

Grúas torre En el PLAN DE SEGURIDAD se indicará el área de
funcionamiento del brazo y las medidas que se tomarán en el caso
de superar los límites del solar o del cerramiento de la obra.
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El carro del cual cuelga el gancho de la grúa no podrá sobrepasar
estos límites. Si fuera necesario hacerlo, en algún momento, se
tomarán las medidas indicadas para cargas y descargas.

21.5.

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que
puedan producir polvo.
En el corte de piezas con disco se añadirá agua.
Los silos de cemento estarán dotados de filtro.

Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito
público
x

21.6.

Limpieza

Residuos que afectan al ámbito público

Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por
la actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y
descargas u operaciones productoras de polvo o restos.

El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración
de su servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el
almacenamiento y retirada de cada uno de los diferentes tipos de residuos que
se puedan generar en la obra.

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento,
etc.).

El contratista deberá dar a los trabajadores y subcontratistas, las instrucciones
oportunas y comprobar que éstos las comprenden y cumplen.

Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango
sobre la red viaria a la salida de los camiones de la obra. Con esta finalidad, se
dispondrá, antes de la salida del cerramiento de la obra, de una solera de
hormigón o planchas de “religa” de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se
pararán los camiones y se limpiarán por riego con manguera, cada pareja de
ruedas.

21.7.

x

Ruidos. Horario de trabajo

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables.

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios
Municipales.

Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan
ruidos más allá de aquellos que establecen las OCAF. Las obras realizadas
fuera de este horario deberán ser específicamente autorizadas por el
Ayuntamiento.

x

Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones

Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas:

Excepcionalmente, por motivos de seguridad y con objeto de minimizar las
molestias que determinadas operaciones pueden producir sobre el ámbito
público y la circulación, el Ayuntamiento podrá decidir que algunos trabajos se
ejecuten en días no laborables o en un horario específico.
x

Señalización y protección

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado
o la reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la
Norma de Señalización de Obras 8.3.

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público.
x

Circulación de vehículos y viandantes que afectan el ámbito público




Polvo

En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no
será inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente.
El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro
y cuarenta centímetros (1,40 m).

Se regarán las pistas de circulación de vehículos.
x

XXIX

Elementos de protección
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Paso
peatones

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán
balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas, en todo su
perímetro exterior.

Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar
se protegerán, por los dos lados, con vallas o barandas
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de una
altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio
y zanquín de veinte centímetros (0,20 m) en la base. La
altura de la pasarela no sobrepasará los quince centímetros
(0,15 m).

La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formados por vallas
metálicas de 200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su
perímetro.

Los elementos que forman las vallas o barandas serán
preferentemente continuos. Si son calados, las
separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince
centímetros (015 m).

Pozos
zanjas

y

x

Balizamiento y defensa

Los elementos de balizamiento y defensa que se emplearán para pasos de
vehículos serán los designados como tipos TB, TL y TD de la Norma de
carreteras 8.3 – IC. con el siguiente criterio de ubicación de elementos de
balizamiento y defensa:

Si los peatones necesitan pasar por encima de los pozos
o las zanjas, se colocarán chapas metálicas fijadas, de
resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes.

o) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo

al cerramiento de la obra.
p) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de

vehículos contiguos a pasos provisionales para peatones.
q) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo

Si los pozos o las zanjas deben ser evitados, las barandas
o tanques de protección del paso se colocarán a 45º en el
sentido de la marcha.

x

un carril o por diversos carriles, en estrechamiento de paso y/o disminución
del número de carriles.
r) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de
circulación, para salvar el obstáculo de las obras.
s) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación,
diferente de la que había antes de las obras.

Alumbrado y balizamiento luminoso

Se colocarán elementos de defensa TD–1 cuando: en vías de alta densidad de
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación
de un vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o
a trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de
barandas de protección de paso de peatones, choque contra objetos rígidos,
vuelco del vehículo por la existencia de desniveles, etc.).

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados
aunque haya alumbrado público.

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la
señalización vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento.

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de
elementos de defensa TD–2.

Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo
largo de todo el tramo (intensidad mínima 20 lux).

x

XXX

Pavimentos provisionales
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La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones
se conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de
condiciones perceptivas o de seguridad.

El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios
del gravado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90%
PM (Próctor Modificado).

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios.

Si se necesita ampliar la acera para el paso de peatones por la calzada, se
colocará un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un
plano horizontal con la acera y una baranda fija de protección.

x

x

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y
balizamientos implantados.

Accesibilidad de personas con movilidad reducida

Si la vía o vías de alrededor de la obra están adaptadas de acuerdo con lo que
dispone el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los
pasos o itinerarios provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas:








El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana,
una vez acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación.

Altura libre de obstáculos de dos metros y diez centímetros (2,10 m.)
En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso deberá permitir
inscribir un círculo de un metro y medio (1,5 m) de diámetro.
No podrán haber escaleras ni escalones aislados.
La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente
transversal del 2%.
El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los
propios del gravado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación
del 90% PM (Próctor Modificado).
Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros
(1,20 m) y una pendiente máxima del 12%.

21.8.

Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública
x

Árboles y jardines

En el PLAN DE SEGURIDAD se señalarán todos los elementos vegetales y el
arbolado existente en la vía pública que esté en la zona de las obras y su
umbral. La Entidad Municipal responsable de Parques y Jardines emitirá un
informe previo preceptivo.

Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el
itinerario alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional
de accesibilidad y una flecha de señalización.

x

Retirada de señalización y balizamiento

Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies vegetales
que puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un metro (1 m) de
zona no ocupada. El contratista vigilará que los alcorques y las zonas ajardinadas estén
siempre libres de elementos extraños, restos, basuras y escombros. Se deberá regar
periódicamente, siempre que esto no se pueda hacer normalmente desde el exterior
de la zona de obras.

Mantenimiento

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que
impida su desplazamiento y dificulte su substracción.

Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de
paso para viandantes se deberán tapar de manera que la superficie sea
continua y sin resaltes.

XXXI
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x

material resistente.

Paradas de autobús, quioscos, buzones

17. Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la

obra, mientras dure la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de
peatones por el interior del pasadizo de peatones y el de vehículos fuera de
las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de rejas
metálicas de separación de áreas y colocando luces de gálibo nocturnas y
señales de tránsito que avisen a los vehículos de la situación de peligro.
18. En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede
considerar la conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a
la obra, a cargo de un Servicio de Vigilancia patrimonial, exclusivamente
para esta función.

A causa de la implantación del cerramiento de la obra, ya sea porque queden
en su interior o por permanecer en zona de paso restringido, deberá prever el
traslado provisional de paradas de autobús, quioscos, buzones de Correo o
elementos similares emplazados en el espacio público.

En tal caso, deberá indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su
emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y contactar con los
servicios correspondientes para coordinar las operaciones.

23. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente
previsibles para esta obra son:

22. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

22.1.







Riesgos de daños a terceros
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían
afectar a personas u objetos anexos que se desprendan son los siguientes:





22.2.

Incendio, explosión y/o deflagración.
Inundación.
Colapso estructural por maniobras con fallo.
Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.
Hundimiento de cargas o aparatos de elevación.

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá
como anexo a su Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”,
en el que explicitará las siguientes medidas mínimas:

Caída al mismo nivel.
Atropellamientos.
Colisiones con obstáculos en la acera.
Caída de objetos.

Medidas de protección a terceros
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de
las personas que transiten por los alrededores de la obra:

15. Montaje de la valla metálica con elementos prefabricados de dos metros (2

m.) de altura, separando el perímetro de la obra de las zonas de tránsito
exterior.
16. Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles
limítrofes, se instalará un pasadizo de estructura consistente en cuanto al
señalamiento, que deberá ser óptico y luminoso en la noche, para indicar
el gálibo de las protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente, se podrá
instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de

1.-

Orden y limpieza general.

2.-

Accesos y vías de circulación interna de la obra.

3.-

Ubicación de extintores y otros agentes extintores.

4.-

Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención.

5.-

Puntos de encuentro.

6.-

Asistencia Primeros Auxilios.

24. PREVISIONES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES

XXXII
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Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores
(mantenimiento) según art. 5.6 RD.1627/97.

25. Firmas

XXXIII
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ANNEX NÚM. 1: FITXES D’ACTIVITATS
RISC-AVALUACIÓ- MESSURES
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ANEXO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS
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G01
G01.G01

DERRIBOS
DERRIBOS DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD

H1474600
H147D405

u
u

H147N000
H1481343

u
u

H1485140
H1485800

u
u

H1486241
H1487350

u
u

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y/O EXPLOSIVOS, DE CIMIENTOS, PAVIMENTOS Y
ELEMENTOS A POCA PROFUNDIDAD

Evaluación de riesgos
Id
1

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: SOBRE ELEMENTOS A DEMOLER POR DIFICULTAD A LOS ACCESOS
2
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: TERRENO IRREGULAR. MATERIAL MAL ACOPIADO
4
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
6
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: MATERIALES MAL ORDENADOS
9
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: CON HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS
10
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: CON DESTROZO DE MATERIAL. CORTE OXIACETILÉNICO. CORTE POR RADIAL
12
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
Situación: TERRENO IRREGULAR
13
SOBREESFUERZOS
Situación: MANIPULACIÓN MANUAL
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO
20
EXPLOSIONES
Situación: OXIACETILENO. EMANACIÓN DE GASES
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y CAMIONES EN LA OBRA
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

E
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2

1

2

Código
H1512010

H1423230
H1431101
H1432012
H1445003
H145C002
H1465275

H146J364

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN
5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de
resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

27
1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
14
4 /12 /25
14
14

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
Código
HX11X021

HX11X022

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
Faja de protección dorsolumbar
Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado
de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

H152T023
Riesgos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
10

H152U000
H153A9F1
HBBAA005

26
26

HBBAB115

17
2 /4 /9 /10 /12
/14 /20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

HBBAC005

HBBAF004
6

1

UM Descripción
Riesgos
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 2 /4
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de
grosor
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 1
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias

UM Descripción
m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de
seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad
alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de
diámetro y con el desmontaje incluido
m2 Colchón de seguridad para protección de proyecciones por voladuras con red de
seguridad anclado perimetralmente y con el desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

Riesgos
10

10
1 /2 /4 /6 /12 /26
4 /12
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
20

1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
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HM31161J

u

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 20
soporte en la pared y con el desmontaje incluido

Situación: MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS
CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Situación: REALIZACIÓN DE TRABAJOS A DIFERENTES NIVELES
6
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ACOPIO DE MATERIAL
9
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: HERRAMIENTAS
10
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: HERRAMIENTAS
12
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
Situación: TERRENO IRREGULAR
13
SOBREESFUERZOS
Situación: MANIPULACIÓN MANUAL
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
15
CONTACTOS TÉRMICOS
Situación: OXIACETILENO
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO
20
EXPLOSIONES
Situación: CORTE POR OXIACETILENO
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: RECORRIDOS DE MAQUINARIA DE OBRA
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)
5

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160

G01.G02

Descripción
Riesgos
1
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
1
Personal calificado para trabajos en altura
1
Orden y limpieza
2 /6 /17
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
2 /6
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
2 /6
Planificación de áreas y lugares de trabajo
4
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
4
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
4
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
4
No balancear las cargas suspendidas
4
Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra
4
Substituir lo manual por lo mecánico
9 /10
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
9
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
9
Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra
9
Formación
10 /12
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
12
Procedimiento de utilización de la maquinaria
12
Uso de apoyos hidráulicos
12
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
14
Rotación de los lugares de trabajo
14 /26 /27
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
14
Regar las zonas de trabajo
17
Aislamiento del proceso
17
Revisión periódica de los equipos de trabajo
20
Impedir el contacto del acetileno con el cobre
20
No fumar
20
Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 20
sierra radial
Eliminar el ruido en origen
26
Eliminar vibraciones en origen
27
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
1 /2 /6 /9 /12 /25
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14
Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
20
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
26
Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago
4

Código
H1411111
H1431101
H1432012
H1446004
H1459630
H145C002

DERRIBOS DE ESTRUCTURAS AÉREAS

H145K153
H1463253

Evaluación de riesgos

2
3
4

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: TRABAJOS EN ALTURA
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: MATERIAL DE ACOPIO. PLATAFORMA DE TRABAJO INESTABLE
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: DEMOLICIONES NO PROGRAMADAS
CORTES MAL APUNTALADOS
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS

P
2

G
3

E
4

2

1

2

3

2

4

2

2

3

2

4

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y/O EXPLOSIVOS DE ELEMENTOS EN ALTURA (VIADUCTOS,
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, DE ACERO)

Id
1

3

H1465275

H1465376

2

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/10 /12 /14 /15
/16 /17 /20 /25
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE- 26
EN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 26
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 17
149
u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 15
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 2 /3 /4 /5 /6 /9
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/10 /14 /20
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 16
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 16
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /10 /12 /14 /17
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /20 /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Par de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a la humedad, 15
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H146J364

u

H1474600
H147D304

u
u

H147M007

u

H147N000
H1481343

u
u

H1481442

u

H1485800

u

H1488580

u

de piel rectificada adobada al cromo, con tobillera acolchada, con lengüeta de
mancha de desprendimiento rápido, puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de
resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
rígida, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 353-1
Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de
caídas de altura, homologado según UNE-EN 813
Faja de protección dorsolumbar
Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según
UNE-EN 340
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348

HX11X019

27
1

H1512010

H152PA11
H152U000
H16C0003
HBBAA005

HBBAB115

m

Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000018
I0000019
I0000020
I0000021
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000085
I0000091

1
13
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /16 /17
/20 /25
15
4 /14 /25
15

UM Descripción
Riesgos
u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 1
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado
m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad 3 /4 /5
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 128101 (HD-1000)

UM Descripción
m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de
polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de
diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido
m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de
seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad
alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de
diámetro y con el desmontaje incluido
m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de
madera, desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas
combustible, O2, CO y H2S
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo

HDS11411

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bocas de
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido

/17 /20 /25
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
4

MEDIDAS PREVENTIVAS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1512005

u

6

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
Código
HX11X005

HBBAF004

Riesgos
4
15

3 /5
6 /10 /12
17 /20

I0000094
I0000095
I0000096
I0000103
I0000104
I0000106

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16
/17 /20 /25
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
/10 /12 /15 /16

3

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Personal calificado para trabajos en altura
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No alterar bruscamente la estabilidad del edificio
Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia
No realizar trabajos en la misma vertical
Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Formación
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
Procedimiento de utilización de la maquinaria
Uso de apoyos hidráulicos
Elección de equipos de mantenimiento
Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables
Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h
No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Formación y habilitación específica para cada herramienta
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Revisión de la puesta a tierra
Realizar los trabajos sobre superfícies secas
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Regar las zonas de trabajo
Reconocimiento de los materiales a derribar
Ventilación de las zonas de trabajo
No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas,
disolventes, etc)
Revisión periódica de los equipos de trabajo
Impedir el contacto del acetileno con el cobre
No fumar
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas

Riesgos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3 /4 /5
3
4
4
4
4
9 /10
9
9
10
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20
20
20
20
25
25
25
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I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161
I0000165
I0000167

G01.G03

Limitación de la velocidad de los vehículos
25
Eliminar el ruido en origen
26
Eliminar vibraciones en origen
27
Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas
1
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
1 /2 /3 /6 /12
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14
Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
16 /17
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios
16
Para manipular sistemas elèctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no están en 20
tensión
Manipular materiales en sacos de PP, con tapa y sistema de descarga inferior
4

DERRIBOS O ARRANQUE DE ELEMENTOS

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE ELEMENTOS SUPERFICIALES (MOBILIARIO URBANO,
DIVISORIAS, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES VIARIAS, LUMINARIAS...)

Evaluación de riesgos
Id
2

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: ITINERARIOS OBRA
ACOPIOS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABAJO
4
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLIDOS
9
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS
10
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: INEXISTENCIA DE ZONAS DE SEGURIDAD
USO DEL MARTILLO PNEUMÁTICO
13
SOBREESFUERZOS
Situación: ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL, Y DEMOLICIONES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIOR
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO Y PARTÍCULAS GENERADAS EN LA DEMOLICIÓN
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: ITINERARIOS DE VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y TRANSPORTE
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA DEMOLICIÓN: MARTILLO, COMPRESOR
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: CABINA MÁQUINAS
MARTILLO PNEUMÁTICO
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

E
2

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1486241
H1487460

u
u

2

2

3

3

1

3

2

2

3

Código
H152U000

H1421110
H1431101
H1432012

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

17
2 /4 /9 /10 /14
/25
16
16

2 /4 /9 /10 /14
/17 /25

27
13
2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
25
14
14

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2

2

3

H153A9F1

1

2

2

1

3

3

H15B0007
H16C0003

2

1

2

3

2

4

3

1

3

2

1

2

HBBAA005

HBBAB115
HBBAE001
HBBAF004

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111

Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Faja de protección dorsolumbar
Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

UM Descripción
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión
dia Detector de gases portátil, para espacios confinados, con detector de gas
combustible, O2, CO y H2S
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico, adherido
u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

Riesgos
2 /4
25
16
17
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
16
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27

MEDIDAS PREVENTIVAS

Riesgos
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
10

Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028

26
14 /26

4

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Orden y limpieza
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas

Riesgos
2
2
2
17
4
4
4
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I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000161

No balancear las cargas suspendidas
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Elección de equipos de mantenimiento
Paletización y equipos ergonómicos
Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Regar las zonas de trabajo
Reconocimiento de los materiales a derribar
Evitar procesos de división de material en seco
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios

4
4

10

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
2
Situación: COLOCACIÓN DE ANCLAJES
ROTURA DE ANCLAJES
DESAPUNTALAMIENTO
12
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
1
Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO
NIVELACIONES DE BASES DE APOYOS HIDRÁULICOS
13
SOBREESFUERZOS
1
Situación: TRABAJOS MANUALES: COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO Y ANCLAJES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
1
Situación: TRABAJOS EN EXTERIOR
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
1
Situación: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENTERRADAS
23
INUNDACIONES
1
Situación: FILTRACIONES POR MURO PANTALLA O SUBSUELO EN ZONAS INFERIORES AL
NIVEL FREÁTICO
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
1
Situación: MAQUINARIA EXTRACCIÓN DE TIERRAS
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
2
Situación: MAQUINARIA
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
2
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

9 /10
9
9 /13
10
13
13
13
14
14 /27
26
14
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2
14
16 /17
26
16

Código
H1411111
H1421110

H1432012

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
VACIADO ENTRE PANTALLAS

H145C002

VACIADO DE TERRENO LIMITADO POR MUROS PANTALLA QUE EJERCERÁN DE SUSTENTACIÓN DE LAS TIERRAS
CONTIGUAS, ESTABLES POR APUNTALAMIENTOS Y/O ANCLAJES

H145K275
H1465275

Evaluación de riesgos
Id
1
2
3

4
6
9

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: CAÍDA DESDE EL BORDE DE MURO PANTALLA
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
PRESENCIA DE AGUA, LODOS TIXOTRÓPICOS, BENTONITA...
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: INESTABILIDAD DEL MURO POR UN MAL APUNTALAMIENTO
EN MUROS DISCONTINUOS CAÍDA DE TIERRAS INTERMEDIAS
COLAPSO DE ANCLAJES EN MUROS PANTALLA
CONTROL DEL TERRENO EN ÉPOCA DE LLUVIAS
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: EXTRACCIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DE MAQUINARIA
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ZONAS DE TRABAJO IRREGULARES
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: MAQUINARIA MANUAL Y/O MECÁNICA
COLOCACIÓN DE ANCLAJES

3

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

1

2

1

2

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

H1431101

G02
G02.G02

2

P
2

G
3

E
4

2

1

2

1

3

3

H1474600
H147N000
H1481242
H1485800

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /3 /4 /6 /9
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/10 /12 /14 /16
/23 /25 /26
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 10
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE- 26
EN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 26
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /3 /4 /6 /9
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/10 /14 /25
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0, logotipo color 16
rojo, tensión máxima 1000 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /3 /4 /6 /9
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /10 /12 /14 /16
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /23 /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
27
u Faja de protección dorsolumbar
13
u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 1 /2 /3 /4 /6 /9
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
/10 /12 /14 /16
/23 /25
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 14 /25
homologada según UNE-EN 471

2

2

3

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2

1

2

1

2

2

Código
H1522111

5

UM Descripción
Riesgos
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
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H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

desmontaje incluido
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

I0000156
I0000157
I0000168

4 /9 /10 /12 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27

G02.G03

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Integrar la seguridad al diseño arquitectónico
Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No realizar trabajos en la misma vertical
Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Formación
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
Procedimiento de utilización de la maquinaria
Uso de apoyos hidráulicos
Paletización y equipos ergonómicos
Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo

16
26
2 /23

EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS

EXCAVACIÓN DE ZANJAS I POZOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS CON O SIN ENTIBACIÓN

1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27
1 /2 /3 /4 /6 /9
/10 /12 /25 /26
/27

Evaluación de riesgos
Id
1

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: ACCESO FONDO DE EXCAVACIÓN
CIRCULACIÓN PERIMETRAL DE LA ZANJA
2
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
ACOPIO DE MATERIAL
3
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION
COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO
6
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO
9
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: HERRAMIENTAS MANUALES Y/O MECANICAS
12
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
Situación: ESTABILIDAD DE LA MAQUINARIA
APOYOS HIDRÁULICOS
ZONAS DE PASO DELIMITADAS
13
SOBREESFUERZOS
Situación: TRABAJOS MANUALES DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIOR
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENTERRADAS
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO TIERRAS
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE OBRA
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000031

Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas

Riesgos
1 /3
1
1 /3
1 /3
2 /6
2 /6
2 /6
4
3 /14
3 /23
3 /4 /16 /23
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
10
10
12
12
12
13
13
14
27
26
16
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14

P
2

G
3

E
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111
H1431101
H1432012
H1445003
H145C002
H145F004
H145K153

6

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para
estibadores de cargas con grúa y/o señalistas, homologados según UNE-EN 471 y
UNE-EN 420
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color

Riesgos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25 /26
26
26
17
1 /2 /3 /6 /9 /14
3 /9 /25
16
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H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485800

u

beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico
Faja de protección dorsolumbar
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige,
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471

I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111

16

1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

27
1

1 /3
13
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
3 /9 /14 /25

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
Código
HX11X022

UM Descripción
Riesgos
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 1
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias

Riesgos
1 /3

I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

9 /12 /25

G02.G04

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1522111

H152U000
HBBAA005

HBBAB115
HBBAF004

UM Descripción
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal

RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES

FORMACIÓN DE RELLENOS Y TERRAPLENADOS CON TIERRAS O PIEDRAS (PROPIAS DE LA OBRA O NO) CON
MEDIOS MECÁNICOS
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

Evaluación de riesgos
Id
1

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

2

1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27

3

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003

Revisión y mantenimiento periódico de SPC
1
Asegurar las escaleras de mano
1
Orden y limpieza
2 /6 /17
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
2 /6
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
2 /6
No realizar trabajos en la misma vertical
3
Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura
3
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
3
Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos
3
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
12
Substituir lo manual por lo mecánico
9
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
9
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
9 /12 /13
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
12
Procedimiento de utilización de la maquinaria
12
Elección de equipos de mantenimiento
13
Paletización y equipos ergonómicos
13
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
14
Rotación de los lugares de trabajo
27
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
26
No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos
16
Regar las zonas de trabajo
17
Dispositivos de alarma
16
Planificación de las áreas de trabajo
25
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
25
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
25
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
25
Limitación de la velocidad de los vehículos
25
Eliminar el ruido en origen
26
Eliminar vibraciones en origen
27
Revisar entibaciones en comenzar jornada trabajo. Precaución tras interrupciones >1día, 3
lluvia o helada
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
2 /6 /12 /25
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14
Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
16
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
26
Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas
2

4
Riesgos
1
1

6

7

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: CIRCULACIÓN EN BORDES DE TERRAPLENADO
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO
ACOPIO DE TIERRAS
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: INESTABILIDAD DE TALUDES
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANUTENCIÓN DE TIERRAS O BLOQUES DE PIEDRA AL TAJO
NO RESPETAR DISTANCIA DE SEGURIDAD
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO

P
1

G
2

E
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2
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12

ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
Situación: INESTABILIDAD DEL VEHÍCULO: APOYOS HIDRÁULICOS
ZONAS DE CIRCULACIÓN EN CONDICIONES
13
SOBREESFUERZOS
Situación: TRABAJOS MANUALES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE VEHÍCULOS
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

1

3

3
HBBAF004

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

H1431101
H1432012
H1445003
H145C002
H1465275

H1474600
H147N000
H1481343
H1485800

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
u Faja de protección dorsolumbar
u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471

rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 1 /2 /3 /4 /6 /12
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo /25 /26 /27
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111

u

Riesgos
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25 /26
26
26
17
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
14 /25

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No realizar trabajos en la misma vertical
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
Procedimiento de utilización de la maquinaria
Uso de apoyos hidráulicos
Elección de equipos de mantenimiento
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
Regar las zonas de trabajo
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas

Riesgos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1522111

H152U000
H153A9F1
HBBAA005

HBBAB115

UM Descripción
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo

G02.G05

Riesgos
1 /3

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS

CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN DE TIERRAS, PIEDRAS O ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN
OBRA PARA TRANSPORTE POSTERIOR EN LA MISMA OBRA O A VERTEDERO

Evaluación de riesgos
Id
2

3 /4 /12 /25
4 /12 /25

4

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
11
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

12

8

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD ZONA DE TRABAJO
ACCESO AL TAJO
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: TÁREAS DE CARGA DE CAMIONES
EXCESO DE CARGA EN LOS CAMIONES
MAQUINARIA NO ADECUADA
ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situación: MAQUINARIA NO ADECUADA
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS

P
2

G
1

E
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4
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Situación: IRREGULARIDAD DE SUPERFICIE DE TRABAJO Y ITINERARIOS OBRA
ESTABILIDAD DE LOS APOYOS HIDRÁULICOS
SOBREESFUERZOS
Situación: TRABAJOS MANUALES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR DE OBRA
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)
13

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111
H1431101
H1432012
H1445003
H145C002
H1465275

H1474600
H147N000
H1481242
H1485800

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
u Faja de protección dorsolumbar
u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige,
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471

Riesgos
2 /4 /11 /12 /14
/25 /26
26
26
17
2 /4 /11 /12 /14
/25
2 /4 /11 /12 /14
/25

27
13
2 /4 /11 /12 /14
/25
14 /25

G03
G03.G01

H153A9F1
HBBAA005

HBBAB115
HBBAF004

UM Descripción
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

Riesgos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /12 /25
14
26
14

CIMIENTOS
SUPERFICIALES ( ZANJAS - POZOS - LOSAS - ENCEPADOS - VIGAS DE ATADO - MUROS
GUIA )

EJECUCIÓN DE CIMIENTOSS SUPERFICIALES (EXCAVACIÓN, ARMADO, HORMIGONADO, CURADO) CON MEDIOS
MECÁNICOS Y/O MANUALES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1522111

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
No balancear las cargas suspendidas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h )
No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
Procedimiento de utilización de la maquinaria
Uso de apoyos hidráulicos
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
Regar las zonas de trabajo
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas

Riesgos
2 /4 /11 /25

Evaluación de riesgos

12 /25

2

2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

4

Id
1

6

2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

9

2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

10

9

Riesgo
P
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
1
Situación: CAÍDAS EN ZANJAS, POZOS
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
2
Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA
MONTAJE DE ENCOFRADOS, ARMADURAS, HORMIGONADO...
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
2
Situación: CAÍDA DE ELEMENTOS EN LA EJECUCION DE ENCOFRADO, ARMADO ,
HORMIGONADO
PISADAS SOBRE OBJETOS
2
Situación: COLOCACIÓN DE ARMADURAS
2
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: CORTES CON SIERRA CIRCULAR: ENCOFRADO, ARMADO
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
2
Situación: MONTAJE ENCOFRADO, ARMADURAS
DESCABEZADO DE PILOTES: UTILIZACIÓN DEL MARTILLLO PNEUMÁTICO

G
1

E
1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3
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11

ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
1
Situación: MONTAJE DE ENCOFRADO
HORMIGONERA
LABORES DE HORMIGONADO
13
SOBREESFUERZOS
2
Situación: ACARREO DE MATERIAL PARA SU TRATAMIENTO: TALLERES FERRALLA,
ENCOFRADORES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
1
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
1
Situación: USO DE MAQUINARIA
CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
2
Situación: POLVO (CENTRAL HORMIGONERA PROPIA EN OBRA)
POLVO TIERRA
18
CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 2
ALERGÉNICAS)
Situación: CONTACTOS CON CEMENTO (HORMIGÓN)
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
1
Situación: CIRCULACIÓN INTERIOR OBRA DE CAMIONES EN OPERACIONES DE
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, HORMIGONADO, SUMINISTRO DE MATERIALES...
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
2
Situación: MAQUINARIA
TALLERES (FERRALLA, ENCOFRADOS...)
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
2
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

2

2
Código
HX11X022

2

3

2

2

3

3

1

2

1

2

H152U000

3

3

H1534001

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1522111

HBBAA005
1

2

1

2

HBBAB115

HBBAF004

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111
H1431101
H1432012
H1445003
H145C002
H145K153
H1463253

H1465275

H1474600
H147N000
H1481343
H1485140

UM Descripción
Riesgos
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 1
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /4 /6 /9 /10
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/11 /14 /16 /18
/25 /26
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE- 26
EN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 26
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
17
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /4 /6 /9 /10
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/11 /14 /18 /25
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 16
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 16
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /4 /6 /9 /10
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /11 /14 /18 /25
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
27
u Faja de protección dorsolumbar
13
u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /4 /6 /9 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras /11 /14 /16 /18
/25
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
14

UM Descripción
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de
las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u

Riesgos
1

1 /2 /4 /6
1 /2 /6

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
/27
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 1 /2 /4 /6 /9 /10
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo /11 /13 /14 /16
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage /17 /18 /25 /26
incluido
/27

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA

10

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Asegurar las escaleras de mano
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller
Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Formación
Evitar procesos de ajuste en la obra
Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h )

Riesgos
1 /2
1 /2
1
1 /2
1 /2 /6 /17
6
1 /2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /13
9
9
10
10 /18
10
11
11
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I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000168

Elección de equipos de mantenimiento
Paletización y equipos ergonómicos
Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Formación y habilitación específica para cada herramienta
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Revisión de la puesta a tierra
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Regar las zonas de trabajo
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Detección redes instalaciones empotradas o enterradas
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios
Mantener libre de agua, fango y lodos excavación y zanjas

13
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
16
16
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /25
14
16
26
4
16
2

11

ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS, ARMADURAS
PROCESOS DE DESCARGA DE MATERIALES
13
SOBREESFUERZOS
Situación: TRABAJOS MANUALES
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
18
CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS,
ALERGÉNICAS)
Situación: CONTACTO CON HORMIGÓN (CEMENTO)
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN OBRA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

Código
H1411111
H1421110
H142CD70

H1455710

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)

H145C002

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO ELABORADAS EN OBRA, VERTIDO CON CUBILOTE O BOMBA,
ENCOFRADO METÁLICO O DE MADERA

H145E003
H145K153

Evaluación de riesgos
Id
1

2
3
4
6
9

10

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: MONTAJE DE ENCOFRADOS
HORMIGONADO DE PILARES Y JÀCENAS
HUECOS VERTICALES U HORIZONTALES
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: MATERIAL ACOPIADO
MATERIAL DE ESCOMBROS
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: FALLOS EN APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADOS
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: DESCARGA DE MATERIALES EN BORDE DE FORJADO
CAÍDA DE HERRAMIENTAS MANUALES
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ACOPIOS DE MATERIAL
PISADAS SOBRE HORMIGÓN FRESCO, CASETONES, ARMADURA
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: HERRAMIENTAS MANUALES
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
CORTES VARIOS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: TRABAJOS DE CORTE DE MATERIALES
VERTIDO DE HORMIGÓN

IRITANTES

O

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

3

4

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

H1432012

G04
G04.G02

2

P
2

G
3

E
4

2

1

2

1

3

3

2

3

4

3

1

3

2

2

3

2

2

3

H1461164

H1463253

H1465275

H1465277

H146J364
H147D405
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UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /3 /4 /6 /9
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/10 /11 /14 /16
/18 /25
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 10 /14 /18
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de malla de rejilla 10
metálica, para acoplar al casco con arnés abatible, homologada según UNE-EN 1731
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 14
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos 9 /11
y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la
muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /3 /4 /6 /9
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/10 /11 /14 /25
u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 16
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con 6
plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 16
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /3 /4 /6 /9
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /10 /11 /14 /18
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, 6
de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347
u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de 6
resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 1
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
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H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241
H1487460

u
u

H148D900

u

elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
13
Faja de protección dorsolumbar
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 1 /2 /3 /4 /6 /9
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
/10 /11 /14 /16
/18 /25
Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige 14
con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 25
homologada según UNE-EN 471
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC 14
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda 4
y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
Código
HX11X003
HX11X004
HX11X005
HX11X019
HX11X021

UM Descripción
u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras,
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura
u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel
u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel,
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado
m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad
con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 128101 (HD-1000)
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de
grosor

Riesgos
1

H1512005
H1512007

H1512013

H1512212

UM Descripción
m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de
poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de
paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a la
red, unida a la estructura de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos
cada metro, con el desmontaje incluido
m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de
polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de
diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido
m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas
u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes
horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el
desmontaje incluido
m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada,
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y
con el desmontaje incluido
m Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, de altura 5 m, con anclajes de

m2

H151AJ01

m2

H152M671

m

H152N681

m

H152PB21

m

H152U000

m

H1534001

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HDS11411

m

1
1
4
2 /4

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1510001

H151A1K1

Riesgos
1

embolsamiento inferior, fijada al forjado cada 0,5 con ganchos embebidos en el
hormigón, cuerdas de hizado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescante metálico
de horca fijados al forjado cada 4,5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en
1a colocación y con el desmontaje incluido
Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido
Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en forjados, con
madera y con el desmontaje incluido
Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, fijada
con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido
Barandilla de protección sobre forjado o losa, de altura 1 m, embrochalada en el
zuncho perimetral de hormigón cada 2,5 m y con el desmontaje incluido
Marquesina de protección en voladizo de 3 m con perfiles de acero IPN 140 fijados
al forjado o losa con tornillos pasantes y tablones de madera, inclinación en el
extremo de 30 °, desmontaje incluido
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de
las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico, adherido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diámetro, con bocas de
descarga, bridas y acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido

1

1
1
1
4
1 /2 /3 /4 /6 /9
/25
1 /2 /6
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /16
/18 /25
10

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000022
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030

4
1 /4

1

1

12

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Integrar la seguridad al diseño arquitectónico
Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto
Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior
Personal calificado para trabajos en altura
Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No realizar trabajos en la misma vertical
Condena de la planta inferior en la que se vaya a hormigonar
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales

Riesgos
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /6
2 /6
2 /6
3 /4
3
3 /4
4
4
4
4
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I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000149
I0000150
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159
I0000160
I0000161

G06
G06.G04

Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller
Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Formación
Evitar procesos de ajuste en la obra
Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h )
No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Formación y habilitación específica para cada herramienta
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Revisión de la puesta a tierra
Realizar los trabajos sobre superfícies secas
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Realizar trebajos hormigonado pilares con plataformas con protecciones reglamentarias
No usar escaleras de mano `para hormigonar pilares. Utilizar plataformas de trabajo
estables.
Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular
cargas
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto
Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios

9
9
9
9
9
10
9 /10 /11 /13 /18
10
11
11
11
14
14
14
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
1
1

SOBREESFUERZOS
Situación: MANIPULACIÓN MANUAL
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: DISOLVENTES, COLAS
POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA
18
CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS,
ALERGÉNICAS)
Situación: DISOLVENTES, COLAS Y MÁSTIQUES
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

6

9
10

2

2

3

1

2

2

1

2

2

H1421110
H1431101
H1447005
H145C002
H145E003
H1465275

4
1 /2 /6 /9 /25
14
4 /11
4 /11
16

H147D102

H147L015
H147N000
H1481242
H1482222

Evaluación de riesgos

2

2

2

Código
H1411111

IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS
JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS )

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: ITINERARIOS EN OBRA
TRABAJOS EN ALTURA
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: ITINERARIOS EN OBRA
ÁREA DE TRABAJO
FALTA DE ILUMINACIÓN
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ITINERARIOS EN OBRA
ÁREA DE TRABAJO
FALTA DE ILUMINACIÓN
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA

1

14

CORROSIVAS,

IRITANTES

O

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE OBRA CON PERFILES,
CORDONES Y MÁSTIQUES

Id
1

13

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNEEN 458
u Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNEEN 354
u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico
u Faja de protección dorsolumbar
u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige,
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige
con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores
u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

P
1

G
3

E
3

H1486241
H1487460

1

2

2

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Código
HX11X003
HX11X004

Riesgos
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
10 /14 /18
14
17
9 /10 /14
18
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18

1

1
13
1 /2 /6 /9 /10 /14
/18
14
14
14

UM Descripción
Riesgos
u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 1
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras,
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura
u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 1

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código

13

UM Descripción

Riesgos
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H1512007

m

H1512013

m2

H1512212

m

H151A1K1

m2

H151AEL1

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas
u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes
horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el
desmontaje incluido
Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada,
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y
con el desmontaje incluido
Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, de altura 5 m, con anclajes de
embolsamiento inferior, fijada al forjado cada 0,5 con ganchos embebidos en el
hormigón, cuerdas de hizado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescante metálico
de horca fijados al forjado cada 4,5 m con ganchos embebidos en el hormigón, en
1a colocación y con el desmontaje incluido
Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales
contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4
mm de diámetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido
Protección horizontal de obertures con malla electrosoldada de barras corrugadas
de acero 10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el
desmontaje incluido
Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en forjados, con
madera y con el desmontaje incluido
Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el
desmontaje incluido
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido

1

I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000151
I0000152

1

1

I0000154
I0000155
1

G10
G10.G01
1
1

Evaluación de riesgos

1

Id
1

1 /2 /6

2
1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18

3

1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18

6
9

1 /2 /6 /9 /10 /13
/17 /18

10

MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Integrar la seguridad al diseño arquitectónico
Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto
Personal calificado para trabajos en altura
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Formación
Elección de equipos de mantenimiento

INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES
ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE ( DESAGÜES, IMBORNALES,
SUMIDEROS, ETC.)

RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, DE ARQUETAS SIFÓNICAS Y DESAGÜES,
DE MATERIAL PREFABRICADO

11

Código
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055

Paletización y equipos ergonómicos
13
Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza
13
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
14
Rotación de los lugares de trabajo
14 /17
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
14
Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento
17
Elección de los materiales en el diseño del proyecto
17
Cambio o modificación del proceso de trabajo
17
Aislamiento del proceso
17
Substituir los materiales con substancias nocivas
18
Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas
1 /13
Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 13
cargas
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14

13
Riesgos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13

14
15
17

18
24
25

14

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: CAÍDA EN ZANJAS ABIERTAS
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO
ACOPIO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: CAÍDA DE TIERRAS DEL TALUD
INESTABILIDAD DEL TERRENO
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: SOBRE MATERIALES MAL ORDENADOS
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS
MANIPULACIÓN DE MATERIALES (CORTE, UNION DE PIEZAS)
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES
ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situación: TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL EN SU COLOCACIÓN
SOBREESFUERZOS
Situación: MANEJO DE MATERIALES PESADOS
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
CONTACTOS TÉRMICOS
Situación: TRABAJOS DE EMPALMES: SOLDADURA, TERMOSELLADO
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: INHALACION DE DISOLVENTES
POLVO TIERRAS
GASES TÓXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADAS
CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS,
ALERGÉNICAS)
Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS
ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Situación: MÚRIDOS
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS

IRITANTES

O

P
2

G
1

E
2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4
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Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHÍCULOS DE OTRAS ACTIVIDADES
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

H152J105

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111
H1421110
H1432012
H1445003
H1459630
H145C002
H145E003
H1465275

H147D405

H147N000
H1482320
H1483344
H1485800
H1486241
H1487460

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /3 /6 /9 /10
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/11 /14 /15 /18
/24 /25
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 10 /14
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 14
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
17
u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 15
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /3 /6 /9 /10
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/11 /14 /24 /25
u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /3 /6 /9 /10
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /11 /14 /15 /18
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /24 /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 1
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
u Faja de protección dorsolumbar
13
u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /3 /6 /9 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340
/11 /14 /15 /18
/24 /25
u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /3 /6 /9 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras /11 /14 /15 /18
/24 /25
reflectantes, homologados según UNE-EN 340
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 11 /25
homologada según UNE-EN 471
u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14
u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC 14
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

H1522111

H1529013

UM Descripción
m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto
vegetal, para media vertiente, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNEEN 1263-1, postes de perfiles IPN 140 empotrados al suelo y sujeción con cables de
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido

1
3

1 /25
3
25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1511212

Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el
desmontaje incluido
Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media vertiente, de
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados al suelo
y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y
excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido
Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y
un foco, óptica normal y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado
y con el desmontaje incluido

Riesgos
3

I0000046
I0000047
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000066

1

3

I0000079

15

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso
Asegurar las escaleras de mano
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Formación

Riesgos
1
1 /2 /3
1
25
1
2 /6
2
2
3
3
3 /25
3
9 /10
9 /11
9 /15
10 /11 /13 /15
/18
Evitar procesos de ajuste en la obra
10
Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
11
No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas
11
Paletización y equipos ergonómicos
13
Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables
13
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
14
Rotación de los lugares de trabajo
14
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
14
Evitar proceso de soldadura en la obra
15
Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el 15
calor
Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento
17
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I0000080
I0000081
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

G10.G02

Elección de los materiales en el diseño del proyecto
17
Cambio o modificación del proceso de trabajo
17
Ventilación de las zonas de trabajo
17
Substituir los materiales con substancias nocivas
17 /18
Actuaciones previas de desparasitación y desratización
24
Procedimiento previo de trabajo
24
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
25
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
25
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
25
Limitación de la velocidad de los vehículos
25
Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecánicas o hidráulicas
1 /13
Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 3 /11 /13
cargas
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14

Código
H1411111
H1421110
H1431101
H1432012
H1445003
H1459630
H145C002
H145E003

ELEMENTOS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES )

H1463253

RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGÜES, DE
MATERIAL PREFABRICADO

Evaluación de riesgos
Id
1

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: CAÍDAS EN ZANJAS Y POZOS
2
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
3
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: CAÍDA DE TIERRA ACOPIADAS PRÓXIMAS AL POZO O ZANJA
INESTABILIDAD DEL TALUD
4
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANUTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES EN OBRA
6
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ACOPIOS DE MATERIAL
IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
10
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES
11
ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AJUSTES DE MATERIALES
13
SOBREESFUERZOS
Situación: MANEJO DE MATERIALES PESADOS
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES
15
CONTACTOS TÉRMICOS
Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EXISTENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO, GASES DESPRENDIDOS DE PROCESOS DE COLOCACIÓN
18
CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES
ALERGÉNICAS)
Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTO
24
ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Situación: MÚRIDOS
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: VEHÍCULOS PROPIOS Y AJENOS DE LA OBRA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

E
4

2

1

2

2

3

4

H1465275

H147N000
H1481343

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA

1

2

2

Código
HX11X022

1

2

2

H1482320
H1483344

O

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /3 /4 /6 /10
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/11 /14 /15 /18
/24 /25
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 10 /14 /18
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE- 14
EN 458
u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, 14 /25
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
17
u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 15
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /3 /4 /6 /10
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/11 /14 /24 /25
u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 1
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /3 /4 /6 /10
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /11 /14 /15 /18
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /24 /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Faja de protección dorsolumbar
13
u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /3 /4 /6 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras /11 /14 /15 /18
/24 /25
reflectantes, homologada según UNE-EN 340
u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /3 /4 /6 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340
/11 /14 /15 /18
/24 /25
u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /3 /4 /6 /10
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras /11 /14 /15 /18
reflectantes, homologados según UNE-EN 340
/24 /25
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 11 /25
homologada según UNE-EN 471
u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 14
u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC 14
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

H1485800
H1486241
H1487460

UM Descripción
Riesgos
u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 1
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas
reglamentarias

1

2

2

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2

3

4

Código
H1511212

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

H1522111

16

UM Descripción
Riesgos
m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada con barras de 3
acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4
mm de diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor
m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1
1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de

Annex Núm. 1 Estudi de Seguretat i Salut

H1529013

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa superficial del manto
vegetal, para media vertiente, de altura 2 m con red de seguridad normalizada UNEEN 1263-1, postes de perfiles IPN 140 empotrados al suelo y sujeción con cables de
acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido
Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media vertiente, de
altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero sobre postes de perfiles de acero IPN 140 empotrados al suelo
y sujetada con cables de acero de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y
excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y
un foco, óptica normal y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado
y con el desmontaje incluido

I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

3

3

1 /25
3
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

I0000154
I0000155

25

Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables
13
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
14
Rotación de los lugares de trabajo
14
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
14
No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos
15
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
15
Formación y habilitación específica para cada herramienta
15
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
15
Revisión de la puesta a tierra
15
Realizar los trabajos sobre superfícies secas
15
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
15
Regar las zonas de trabajo
17
Evitar procesos de división de material en seco
17
Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento
17
Ventilación de las zonas de trabajo
17
Substituir los materiales con substancias nocivas
17 /18
Actuaciones previas de desparasitación y desratización
24
Procedimiento previo de trabajo
24
Planificación de las áreas de trabajo
25
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
25
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
25
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
25
Limitación de la velocidad de los vehículos
25
Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular 3 /4 /11 /13
cargas
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
14

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056

Descripción
Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones
Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Asegurar las escaleras de mano
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No realizar trabajos en la misma vertical
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Evitar procesos de corte de materiales en la obra
Formación
Evitar procesos de ajuste en la obra
Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h )
No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas
Paletización y equipos ergonómicos

G21
G21.G01

Riesgos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
4
4
4

INSTALACIONES FERROVIARIAS
BALASTO, VIAS, APARATOS DE VÍA

EJECUCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE SUPERESTRUCTURA DE INSTALACIONES FERROVIARIAS. EXTENSIÓN DEL
BALASTO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE VÍAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, COLOCACIÓN DE TRAVIESAS Y
SUJECIÓN

Evaluación de riesgos
Id
1
2
4
9

10

10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13

11
12
13

17

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA (GRANDES DIMENSIONES)
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: ACOPIOS DE MATERIAL
ITINERARIOS DE OBRA
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES: RAÍLES, TRAVIESAS
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situación: COLOCACIÓN DEL CARRIL, TRAVIESAS
USO DE MAQUINARIA: MOTOCLAVADORAS
PASO DE MAQUINARIA: TRENES ACTIVOS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Situación: DESCARGA DE BALASTO
ALINEACIÓN Y/O NIVELACIÓN CON BATEADORA
ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE VÍAS, TRAVIESAS Y FIJACIONES DE AMBAS
ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS
Situación: TRABAJOS DE VERTIDO DE BALASTO
DESCARRILAMIENTO DE MAQUINARIA
SOBREESFUERZOS
Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

P
1

G
1

E
1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2
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CORRECCION DEL TENDIDO
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJO SIEMPRE EN EXTERIORES
15
CONTACTOS TÉRMICOS
Situación: TRABAJOS DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA: RAÍLES
MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA: MOTOCLAVADORAS
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CONTACTOS CON CATENARIA EXISTENTE
CONTACTOS CON INSTALACIONES EXISTENTES
17
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situación: POLVO GENERADO EN VERTIDO DE BALASTO, POR EL PASO DE TRENES
ACTIVOS
19
EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS
Situación: SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
20
EXPLOSIONES
Situación: TRABAJOS DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A DISTANCIA DE DEPOSITOS DE
COMBUSTIBLE
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA: CAMIONES, TRENES ACTIVOS..
VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA
26
EXPOSICIÓN A RUIDOS
Situación: MAQUINARIA (MOTOCLAVADORAS)
27
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Situación: MAQUINARIA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)
14

H1481654
2

1

2

1

3

3

1

3

H1421110
H1431101
H1445003
H1459630
H145C002
H145K397
H1463253

H1465275

H1474600
H147N000
H1481343

H1485800

u

H1487460

u

H1488580

u

3

2

1

2

1

3

3

1

3

3

2

3

4

H152U000

2

1

2

H153A9F1

2

1

2

HBBAA005

Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado
(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de cremalleras
metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
y UNE-EN 348

15 /19
4 /14 /25
14
15 /19

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Código
H1512010

HBBAB115

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
H1411111

u

UM Descripción
Riesgos
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo 1 /2 /4 /9 /10 /11
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
/12 /14 /15 /16
/19 /20 /25 /26
u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 10
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE- 26
EN 458
u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
17
u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 15
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN
420
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /4 /9 /10 /11
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
/12 /14 /19 /20
/25
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color 16
blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 16
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 1 /2 /4 /9 /10 /11
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera /12 /14 /15 /19
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin /20 /25
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
27
u Faja de protección dorsolumbar
13
u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y 1 /2 /4 /9 /10 /11
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras /12 /14 /16 /20
/25
reflectantes, homologada según UNE-EN 340

UM Descripción
m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga, red de
seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad
alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de
diámetro y con el desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja,
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
forjado
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Riesgos
15

4 /9 /10 /11 /12
/15 /16 /19 /20
/25
12 /25

1 /2 /4 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/25 /26 /27
1 /2 /4 /9 /10 /11
/12 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/25 /26 /27
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 16
eléctrico, adherido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 1 /2 /4 /9 /10 /11
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo /12 /13 /14 /15
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage /16 /17 /19 /20
/25 /26 /27
incluido
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 10 /15
soporte en la pared y con el desmontaje incluido

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045

18

Descripción
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
No realizar trabajos en la misma vertical
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller
Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra
Formación

Riesgos
2 /17
2
2
4
4 /12
4 /25
4
4
4
4
9
9
9 /12 /13
9
9
1 /10 /11 /15 /19
/20
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I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000089
I0000092
I0000093
I0000094
I0000096
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000158
I0000159
I0000161
I0000165

G21.G02

Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales
No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas
Adecuación de los recorridos de la maquinaria
Procedimiento de utilización de la maquinaria
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Rotación de los lugares de trabajo
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Formación y habilitación específica para cada herramienta
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Revisión de la puesta a tierra
Realizar los trabajos sobre superfícies secas
Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Regar las zonas de trabajo
En cada caso, calcular el número de "cristal inactinio", según a la intensidad de la soldadura
Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas
Evitar uniones de mangueras con alambres
Revisión periódica de los equipos de trabajo
No fumar
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Eliminar el ruido en origen
Eliminar vibraciones en origen
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Control del nivel sonoro con sonómetro portatil
Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga tierra) si hay riesgo contacto
eléctrico
Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios
Para manipular sistemas elèctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no están en
tensión

10 /11
11
12
12
14
27
26
16
16
16
16
16
16
17
19
20
20
20
20
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /9 /25
14
26
16

Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CATENARIA, ANCLAJES
SOBREESFUERZOS
Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
TRANSPORTE DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situación: TRABAJOS SIEMPRE EN EXTERIORES
16
EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DE CATENARIA
25
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA EN TRABAJOS DE EJECUCION
VEHÍCULOS CIRCULANTES: TRENES, EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5)
13

Código
H1411111
H145C002
H145K397
H1463253

H1465275

4
16
16

H147D304

H147L015

CATENARIA - FEEDERS

H147M007

Evaluación de riesgos

H147N000
H1482320

2
3
4
6
9

Riesgo
CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TIRANTES, MÉNSULAS, CABLEADO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situación: ITINERARIO DE OBRA
ACOPIOS DE MATERIAL
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO
Situación: CAÍDA DE LA ESTRUCTURA PORTANTE
MALOS ANCLAJES
CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIAL
MANTENIMIENTO
PISADAS SOBRE OBJETOS
Situación: ITINERARIOS DE OBRA
ACOPIOS DE MATERIAL
GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)

3

3

2

1

2

2

3

4

1

3

3

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MONTAJE, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO, CONEXIÓN DE LÍNEAS, CONEXIÓN A RED, PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE ESTRUCTURA Y CABLEADO DE LA CATENARIA

Id
1

1

P
2

G
2

E
3

1

1

1

H1483344
H1485800
H1487460

UM Descripción
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color
blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420
u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843
u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje
rígida, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 353-1
u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico
u Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de
caídas de altura, homologado según UNE-EN 813
u Faja de protección dorsolumbar
u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340
u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y
algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras
reflectantes, homologados según UNE-EN 340
u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

1

2

2

2

1

2

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2

1

2

Código
H152J105

2

1

2

H152U000

19

Riesgos
1 /2 /3 /4 /6 /9
/14 /16 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/14 /25
16
16

1 /2 /3 /4 /6 /9
/14 /25

1

1
1
13
1 /2 /3 /4 /6 /9
/14 /16 /25
1 /2 /3 /4 /6 /9
/14 /16 /25
4 /14 /25
14

UM Descripción
Riesgos
m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 1
desmontaje incluido
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, 1 /3 /4 /25
fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al
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H153A9F1

u

H15B0007
H15B6006
HBBAA005

u
u
u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

forjado
Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión
Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha
a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma
circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control
eléctrico, adherido
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de
forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
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I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

1 /2 /3 /4 /6 /9
/13 /14 /16 /25

I0000154
I0000155
I0000158

25

16

I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

1 /2 /3 /4 /6 /9
/13 /14 /16 /25

Disponer de cuadros eléctricos secundarios
Planificación de las áreas de trabajo
Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria
Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad
El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas
Limitación de la velocidad de los vehículos
Utilizar medios mecanicos(gruas, transpalets, plataformas elevadoras) para manipular
cargas
Verificar nivel lumínico mínimo (250 lux) en itinerarios y zonas de trabajo
Controlar la temperatura i velocidad del viento en las zonas de trabajo
Accesorios dieléctricos (escala, banqueta, andamio, pértiga tierra) si hay riesgo contacto
eléctrico
Para manipular cargas largas con grúa, utilizar viga de reparto
Trasladar materiales con la grúa dentro de una caja o sarcófago
Verificar que las conexiones dela máquinas se hagan con enchufes reglamentarios
Para manipular sistemas elèctricos, conexiones, etc, verificar que las linias no están en
tensión

16
25
25
25
25
25
4
1 /2 /9 /25
14
16
4
4
16
16

MEDIDAS PREVENTIVAS
Código
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000009
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000019
I0000020
I0000021
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072

Descripción
Revisión y mantenimiento periódico de SPC
Integrar la seguridad al diseño arquitectónico
Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto
Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior
Personal calificado para trabajos en altura
Realizar el relleno del trasdós del muro cuando este esté en condiciones de entrada en
servicio
Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la
instalación
Asegurar las escaleras de mano
Orden y limpieza
Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo
Organización de las zonas de paso y almacenamiento
Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia
No realizar trabajos en la misma vertical
Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura
Solicitar datos de las características físicas de las tierras
Planificación de áreas y lugares de trabajo
Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones
Elección de los medios auxiliares de mantenimiento
Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas
No balancear las cargas suspendidas
Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales
Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento
de trabajo específico
Substituir lo manual por lo mecánico
Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas
Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas
Formación
Suspensión de los trabajos en condiciones extremas
Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas
En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables
No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos
Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas
Formación y habilitación específica para cada herramienta
Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección
Revisión de la puesta a tierra
Realizar los trabajos sobre superfícies secas

Riesgos
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
3
4
3
1
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9 /13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
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PLIEGO
Memoria:

Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever;
identificación de los Riesgos Laborales que puedan ser evitados,
indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación
de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los
señalizados anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir los citados riesgos
y valorando la eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas.

Pliego:

De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias
de la obra que se trate, así como las prescripciones que se deberán
cumplir en relación con: las características, el uso y la conservación de las
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Planos:

donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la
memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.

Objeto

Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el conjunto de
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista
como el documento de gestión preventiva (planificación, organización, ejecución y control) de la
obra, las diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (medios auxiliares de
utilidad preventiva, sistemas de protección colectiva, equipos de protección individual),
implantaciones provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como las
técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de cualquier
tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en
este pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como
normas de aplicación:
a) Todas aquellas contenidas en el:

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado

b)

c)

1.2.

por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección
General de Arquitectura (en el caso de Edificación).

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política
Territorial y Obras Públicas (en el caso de Obra Pública).
Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la
Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento
de la oferta.

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidas o proyectadas.

Presupuesto:
Cuantificación del conjunto de costes previstos para la aplicación
y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.

Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud

1.3.

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre
‘‘Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción’‘, el
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en
su defecto, del proyecto de obra, teniendo que ser coherente con el contenido del
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la
realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:

Compatibilidad y relación entre dichos documentos
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra, o en
su caso, del proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo
integran, coherente con el contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas,
de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de
diseño, que comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias
sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar.
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En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los
planos, o viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en
ambos documentos siempre que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud,
queden suficientemente definidas las unidades de seguridad y salud correspondientes,
y éstas tengan precio en el contrato.

El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud son documentos contractuales que quedarán incorporados al
Contrato y, por consiguiente, son de obligado cumplimiento salvo modificaciones
debidamente autorizadas.

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN
EL PROCESO CONSTRUCTIVO

El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y
están constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles
gráficos de interpretación, las medidas y los presupuestos parciales.

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores
del hecho constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose a los
principios generales de la acción preventiva (art. 15 a la L. 31/1995):

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del
autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de
la veracidad de los datos que se suministren. Estos datos se tienen que considerar
únicamente como complemento de información que el contratista tiene que adquirir
directamente y con sus propios medios.

1.
2.
3.
4.

Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el
contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna
modificación de las condiciones del contrato basándose en los datos contenidos en los
documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento
contractual.

5.
6.
7.

8.

El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no
obtener la suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud.

9.

2.1.

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos inevitables.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción
de los lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de
atenuar la labor monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o ningún peligro.
Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que
integre las técnicas, la organización de las tareas, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la
individual.
Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.

Promotor
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado promotor cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse,
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción o para su posterior
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en
caso de incluirse éstas como documento que complemente el pliego de condiciones
generales del proyecto, prevalecería el que se ha prescrito en las prescripciones
técnicas particulares. En cualquier caso, ambos documentos prevalecerían sobre las
prescripciones técnicas generales.

Competencias en materia de seguridad y salud del promotor:
10. Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de
proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente.
11. Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al
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proyectista y al coordinador respectivamente, la documentación e información previa
necesaria para la elaboración del proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud,
así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración
del proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes:

12. Facilitar la intervención en la fase de proyecto y preparación de la obra del coordinador de
seguridad y salud.

Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el
proyectista tenga en consideración los ‘‘Principios generales de la prevención
en materia de seguridad y salud’‘ (art. 15 a la L.31/1995) y en particular:
d)
Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la
finalidad de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se
desarrollen simultánea o sucesivamente.
e)
Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes tareas
o fases de trabajo.
17. Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita
para integrar la seguridad y salud en las diferentes fases de concepción,
estudio y elaboración del proyecto de obra.
Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud
o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar
en su día, con las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores (mantenimiento).
16.

13. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras) quien
coordinará la seguridad y salud en fase de ejecución material de las mismas.
14. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al promotor
de sus responsabilidades.
15. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra tengan en
cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente justificadas o
bien propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia

2.2.

Coordinador de Seguridad y Salud
El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus
conocimientos específicos y que cuente con una titulación académica en
construcción.

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o
hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud
de obra:

Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de
concepción, estudio y elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de la obra.

El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección
facultativa / dirección de ejecución.

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado
por el Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del
proyecto:

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes:

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el
promotor cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios
proyectistas.

1.

4
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a)

En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con
el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan
que desarrollar simultánea o sucesivamente.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las
personas autorizadas.
El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá
ante el promotor, del cumplimiento de su función como staff’ asesor especializado
en prevención de la siniestralidad laboral, en colaboración estricta con los diferentes
agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia
será presentada al promotor como máximo responsable de la gestión constructiva
de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su autoridad, la
decisión ejecutiva necesaria.
6.

En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos
trabajos o fases de trabajo.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si
es necesario los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que
recoge el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales (L.31/1995
de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24
de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción:
a)
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b)
La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o
zonas de desplazamiento o circulación.
c)
La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los
medios auxiliares.
d)
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución
de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan afectar a la
seguridad y a la salud de los trabajadores.
e)
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias
o sustancias peligrosas.
f)
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g)
El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras.
h)
La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de
tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o
fases de trabajo.
i)
La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos.
j)
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si
acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La dirección
facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la designación de
coordinador.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo
24 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
b)

2.

3.

4.
5.

Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al
promotor, fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios
auxiliares, dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas,
trabajadores autónomos y trabajadores.

2.3.

Proyectista
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen,
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso,
con la colaboración del coordinador de seguridad y salud designado por el promotor.

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.

Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista

7. Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de

proyecto para integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995),
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan
afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución
de las obras.

5
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8. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones

parciales.
14.

2.4.

Director de Obra

15.

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto
de asegurar la adecuación al fin propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija
además la ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del
control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad.

16.

17.

2.5.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinación del director de obra, contando con la colaboración del coordinador de
seguridad y salud en fase de obra, nombrado por el promotor.

con el coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de
aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.
Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, con
los visados que sean preceptivos.
Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de
obra y de seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de
seguridad.
Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa
serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos.
Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán
por el coordinador en el libro de incidencias.
Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria
de seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los
visados que fueran perceptivos.

Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas
Definición de contratista:
Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia
y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las
mismas con sujeción al contrato, el proyecto y su estudio de seguridad y salud.

Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra:

Definición de subcontratista:
9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los

10.

11.

12.

13.

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al contrato, al proyecto y al plan de seguridad del contratista, por el que
se rige su ejecución.

terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del
terreno.
Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas
precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución
y disposición de los elementos constructivos de las instalaciones y de los medios
auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de acuerdo con el proyecto y
el estudio de seguridad y salud.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro
de órdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta
interpretación del proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y
soluciones de seguridad y salud integrada, previstas en el mismo.
elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajos,
siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas
contempladas en la redacción del proyecto y de su estudio de seguridad y salud.
Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente

Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista:
18.

19.

20.

6

El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las directrices del
estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la legislación aplicable y a
las instrucciones del director de obra y del coordinador de seguridad y salud, con la
finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la
seguridad de la calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas
en el proyecto.
Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y
económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de
seguridad y salud.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor (y/o
subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, deberá
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la
obra.
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21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.

Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato y conforme con la ley de la
subcontratación 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007.
Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de
Seguridad y Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las sugerencias
de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de Seguridad y Salud
del contratista y presentarlos en la aprobación del coordinador de seguridad.
El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad.
Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra.
Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de
prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997:
k) Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud (PSS).
l)
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo
en cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de
riesgos laborales y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como las
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante
la ejecución de la obra.
m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y
salud en la obra.
n) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la
dirección facultativa.
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con
las obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si acontece, a los
trabajadores autónomos que hayan contratado.
Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el
Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de
riesgos laborales.
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas.
Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los
subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado , para los trabajos a
realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Así
mismo, el contratista principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por escrito
que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto
a los trabajadores que deban prestar servicio en la obra.
El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que concurren
en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación.
Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los subcontratistas.
El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la
aplicación de procedimientos y métodos de trabajo intrínsecamente seguros

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.
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(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los
materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra.
El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del director
técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador y de la dirección
facultativa. El director técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de jefe de obra
o bien delegará la citada función a otro técnico, jefe de obra con contrastados y
suficientes conocimientos de construcción a pie de obra. El director técnico, o en su
ausencia, el jefe de obra o el encargado general, ostentarán sucesivamente la
prelación de representación del contratista en la obra.
El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución
de las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su nombre figurará
en el libro de incidencias.
Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o
encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y
entorno material de conformidad a la normativa legal vigente.
El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y
Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, tanto
del personal propio como subcontratado, y de facilitar las medidas sanitarias de
carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal,
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los
trabajadores, cálculo y dimensiones de los sistemas de protecciones colectivos y en
especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las
escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y limpieza de las zonas de
trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo, andamios, encofrados y
apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de ejecución
de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y
localización de extendido y canalizaciones de las compañías suministradoras, así
como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según
la normativa legal vigente y las costumbres del sector, y que pueda afectar a este
centro de trabajo.
El contratista deberá designar la presencia de resursos preventivos y se determinará
la forma de llevarlos a cabo en el plan de seguridad y salud, según la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y desarrolada por el Real Decreto 604/2006.
El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una cadencia
diaria y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado general, quien deberá
ser una persona de probada capacidad para el cargo y tendrá que estar presente en
la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. siempre que sea
preceptivo y no exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el
encargado general es al mismo tiempo el supervisor general de seguridad y salud
del centro de trabajo por parte del contratista, con independencia de cualquier otro
requisito formal.
La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha reconocido: la
ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios,
características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar
en el futuro ignorancia de tales circunstancias.
El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir las
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será
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42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.

49.

responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional
del personal a su cargo, así como de los subcontratistas, industriales y/o trabajadores
autónomos que intervengan en la obra.
Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección facultativa serán
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las
desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, serán
anotadas por el coordinador en el libro de incidencias.
En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y
Salud (PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra o dirección facultativa,
constructor, director técnico, jefe de obra, encargado, supervisor de seguridad,
delegado sindical de prevención o los representantes del servicio de prevención
(propio o concertado) del contratista y/o subcontratistas tienen el derecho a hacer
constar en el libro de incidencias todo aquello que consideren de interés para
reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra.
Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los
contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores autónomos.
También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto
de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en la
entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la
protección de accesos y la organización de zonas de paso con destinación a los
visitantes de las oficinas de obra.
El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de emergencia
para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner
en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones
de la propia obra o limítrofes.
El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de
explosivos sin autorización por escrito de la dirección de obra o dirección facultativa.
La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por
operarios especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título de operador
de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda bajo la supervisión
de un técnico especializado y competente a cargo del contratista. El coordinador
recibirá una copia de cada título de habilitación firmada por el operador de la máquina
y del responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél
para realizar su tarea en esta obra en concreto.
Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné de
gruista según la Instrucción Técnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprobada por RD
837/2003 expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de
formación como operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad
similar; todo ello para asegurar el total conocimiento de los equipos de trabajo de
forma que se pueda garantizar la máxima seguridad en las tareas a desarrollar.
El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de grúa
móvil se encuentran en posesión del carné de gruista según especificaciones del
párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se
utilizan en la obra cumplen todas y cada una de las especificaciones establecidas en
la ITC ''MIE-AEM-4''.

2.6.

Trabajadores Autónomos
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma personal y
directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra.

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo:

50. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

8

la Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas
o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo
IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para
los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención
de riesgos laborales, participando, en particular, en cualquier medida de
actuación coordinada que se haya establecido.
Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD
1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los
trabajadores.
Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativo a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los
trabajadores.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la dirección de obra
o dirección facultativa, si la hay.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir aquello establecido en el Plan de
Seguridad y Salud (PSS):
o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra,
tienen que responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes
y propias, de los equipamientos de trabajo que el empresario-contratista
pone a disposición de sus trabajadores.
p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad
en la obra tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado
y respetar el mantenimiento, para el correcto funcionamiento de los
diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según el
riesgo que se deba prevenir y el entorno del trabajo.
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2.7.

66. Escritura del contrato o documento del convenio contractual.
67. Bases del concurso.
68. Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y salud

Trabajadores
Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por
cuenta ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asumirá contractualmente
ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las actividades
correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las
instrucciones de aquél.

y la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra.
69. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud.
70. Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio de

seguridad y salud.
71. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control

72.
73.
74.

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador:

75.
58. El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a

administrativo de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o
durante la ejecución material de la obra, por el coordinador de seguridad.
Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.
Plan de acción preventiva del empresario-contratista.
Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del
contratista para la obra en cuestión.
Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas
del contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra.

seguridad y salud.
59. El deber de indicar los peligros potenciales.
60. Tiene responsabilidad de sus actos personales.
61. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular

62.
63.
64.
65.

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán
considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la seguridad serán
aclarados y corregidos por el director de obra quien, tras consultar con el coordinador
de seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al contratista las interpretaciones
pertinentes.

propuestas, en relación con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de
Seguridad y Salud (PSS).
Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2
de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente.
Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio
para su integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra.
Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad
y confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes,
adecuadas y dignas, durante toda su permanencia en la obra.

Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra,
quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente todos
los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo relacionado
con temas de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el contratista sin
previa autorización del director de obra o del coordinador de seguridad, será
responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de obra y el coordinador
de seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias
de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el
contratista por su cuenta.

3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y
Salud
Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio
contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los
documentos contractuales en materia de seguridad y salud para esta obra será el
siguiente:

En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores,
omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la
obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles
por la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la seguridad integrada
en la construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el
espíritu o la intención puesta en el proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino
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que tendrán que ser materializadas como si hubieran estado completas y
correctamente especificadas en el proyecto y en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos
formales establecidos en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone de plena
libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo
que cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en
todos.

El contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntará, como mínimo, los planos
siguientes con los contenidos que en cada caso se indican.

Plano o planos de situación con las características del entorno, indicando:

3.2.

Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud
El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud
aportado por el contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de
su propia ‘‘cultura preventiva interna de empresa’‘, el desarrollo del contenido del
proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra),
podrá indicar en el acta de aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa
de subsistencia de aquellos aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor
desarrollados en el Estudio de Seguridad, que amplíen y complementen los
contenidos del Plan de Seguridad y Salud del contratista.

- Ubicación de los servicios públicos.
- Electricidad.
- Alcantarillado.
- Agua potable.
- Gas.
- Oleoductos.

Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran
redactar el coordinador de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación del
Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de documento de desarrollo del
Estudio y Plan de Seguridad, siendo por consiguiente, vinculantes para las partes
contratantes.

3.3.

- Otros.
- Situación y anchura de las calles (reales y previstas).
- Accesos al recinto.
- Garitas de control de accesos.

Plan de Seguridad y Salud del Contratista

- Acotado del perímetro del solar.

De acuerdo con lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está
obligado a redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad
y Salud adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios, métodos de
ejecución y al Plan de acción preventiva interna de empresa, conforme al RD 39 /
1997 Ley de prevención de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9)

- Distancias del edificio con los límites del solar.
- Edificaciones vecinas existentes.
- Servidumbres.
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- Agua.

Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas
fases previstas en función de su plan de ejecución real, indicando:

- Combustibles.
- Sustancias tóxicas.

- Cerramiento del solar.

- Sustancias explosivas y/o deflagrantes.

- Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles.

- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto.

- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes.

- Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes,
maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de
extracción de fluidos.

- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra:
- Baños: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador…).

- Estación de hormigonado.

- Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas…).

- Silo de mortero.

- Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos, calientaplatos,
frigorífico…).

- Planta de apisonado y/o selección de áridos.
- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de
aparcamiento. Señalización de circulación.

- Botiquín: equipamiento.
- Otros.

- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de seguridad.

- Lugares destinados a acopios.

- Esquema de instalación eléctrica provisional.

- Áridos y materiales ensilados.

- Esquema de instalación de iluminación provisional.

- Armaduras, barras, tubos y viguetas.

- Esquema de instalación provisional de suministro de agua.

- Materiales paletizados.
- Madera.
- Materiales ensacados.

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección
Colectiva.

- Materiales en cajas.

(*) Representación cronológica por fases de ejecución.

- Materiales en bidones.
- Materiales sueltos.

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de
fachadas:

- Escombros y residuos.

- Ubicación de andamio porticado de estructura tubular que cubre la totalidad
de los frentes de fachada con adelanto simultáneo a la ejecución de estructura
hasta la finalización de cerramientos y cubierta (*).

- Chatarra.
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- Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad.

(*) Sistema de protección colectiva preferente.
- Ubicación y replanteo del conjunto de horquillas metálicas y redes de
seguridad (*).

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido:

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares,
previa justificación en el ESS.






Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos).
Escaleras provisionales.
Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos.
Abalizamiento y señalización de zonas de paso.
Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos.
Ubicación de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y las
guindolas.

- Ubicación y replanteo de redes de desencofrado.
- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*).
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares,
previa justificación en el ESS.
- Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*).

Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros
exteriores con riesgo de caídas de altura.

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares,
previa justificación en el ESS.
- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de
escaleras:

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y
mantenimiento posterior de la obra ejecutada (*).

- Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío
de travesaños de escaleras (*).
(*) Sistema de protección colectiva preferente.

- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada.

- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de
travesaños de escaleras.

- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos
verticales.

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos horizontales
de patios de luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y encofrados.

- Andamios especiales.
- Plataformas en voladizo y descargaderos móviles para introducción y evacuación de
equipos.

- Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada embrochalada en
el zuncho perimetral (*).

- Barandillas perimetrales móviles para trabajos de mantenimiento en cubiertas no
transitables.

(*) Sistema de protección colectiva preferente en forjado
- Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores.

- Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de protección
colectiva.

- Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de
seguridad bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales recuperables.

- Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas,
ventanales y patios.

- Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera en pasos de
instalaciones, arquetas y registros provisionales.

- Replanteo de pescantes móviles o vigas retráctiles.
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- Escalera de incendios y/o manguera textil ignífuga de evacuación.

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación
de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste y solo en el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro así como en el supuesto de paralización de los trabajos, deberá remitirse una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y se
especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

- Otros.
(*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo.

Plano de evacuación interna de accidentados (*).

3.5.

- Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas.

Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de
Prevención y Coordinación'' y documentación contractual anexa en
materia de Seguridad
El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su
representante), contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de obra
o dirección facultativa y representante sindical delegado de prevención, podrá ser
elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo,
siendo de cuenta exclusiva del contratista todos los gastos notariales y fiscales que
se deriven.

- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas.
(*) Solamente para obras complejas o especiales.

Otros.
El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, asignar
todas o parte de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física,
jurídica o corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda.

3.4.

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el
apartado 2.1. del presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los
documentos aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total
entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna
naturaleza, ni el promotor hará ningún endoso o representaciones al contratista,
salvo
las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna
modificación verbal a los mismos tendrá validez, fuerza ni efecto alguno.

El ''Libro de Incidencias''
En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘Libro de
incidencias’‘, facilitado por el Colegio Profesional correspondiente al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de
Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, modificado por el RD
1109/2007, este libro tendrá que estar permanentemente en la obra, en poder del
coordinador de seguridad y salud, y a disposición de la dirección de obra o dirección
facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, las personas u órganos
con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra,
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Adminstraciones públicas competentes, o en su caso, del representante de los trabajadores,
quienes podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las
desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes
legales y/o concesionarios, a cumplir lo pactado en la documentación contractual vinculante
en materia de seguridad. El contratista no es agente o representante legal del promotor, por
lo que éste no será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en
que incurra o asuma el contratista.

Cuando se realice una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
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No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder
o privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en
materia de seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido
debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas.



Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970.
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones
Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), Orden 28 de julio (BOE 10 de
agosto de 1972) y Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973). Derogada
parcialmente por Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994).



Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971. (BOE
16 de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de
1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de
2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003).



Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978).
Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981).



Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D. 2403/1985 (BOE 30
de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) y anulada
parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995).



Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986).



Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987).



Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990).



Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio
de 2001).



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995).



Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995).



Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). Modificado por R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006).



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004).



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual
vinculante en materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como
acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de
la documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será competencia
de la jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos separables los
que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de la citada jurisdicción.

4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta la
normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no,
que pueda ser de aplicación.

A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa
aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable
en su obra los cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y
corresponda aplicar a su plan.

4.1.

Textos generales



Convenios colectivos.
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por Orden 10 de diciembre
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de
octubre de 1966). Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de
febrero de 1956) y R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004).
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cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997).


Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997).



Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de
1997).



para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006).
Complementado por R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007).



Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.



Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.



Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12
de mayo).



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo).



“Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998)”.



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999).





Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999).

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado.





Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de
mayo de 2001).

Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre).



Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007).



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto).



“Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”.



Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar
sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH).



“Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 03 de febrer de 2009).”



Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001). Complementado por R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004).



Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001).



Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003).



Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004).



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE
31 de enero de 2004).



“Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004)”.



Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia.



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud



Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
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1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecànicas.



Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009).

Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).



Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).



Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).



Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.



Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).



Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).



Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).



Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).



Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).



Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).



Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general
del sector de la construcción.



Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009).



Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).







refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).
Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).



Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).



Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).



Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
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Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.



Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.



Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.



Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.





Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales,
así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales
de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.



Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad
de auditoría del sistema de prevención de las empresas.



Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.



Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.



Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.



Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del
Estado.



Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.



Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas










4.2.

''Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.''
Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.
Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH).
Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).
Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención ,
y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.
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Condiciones ambientales


“Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”.



“Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987)”.



Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991).



Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de 1998.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000) y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003).



Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
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sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006).



Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000).

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).



Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003).
Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005) y Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007).





Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006).

“Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001)”.



Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio
de 2001).



“Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001)”.



Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002).



Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.



Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.



Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras.



4.4.

“Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988)”.





4.3.

1978).


Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE
de 16 de noviembre de 2007).

Incendios


Ordenanzas municipales.



Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993). Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)
y Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999).



“Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995)” i
desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003)”.



Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero.

4.5.

Instalaciones eléctricas


Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga con efectos
de 19 de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008).



Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
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Equipos y maquinaria


Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974).



Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de
diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008).



Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo
de 1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990).
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Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997).



Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005).



Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).





Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992). Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se deroga
con efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008).

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.



Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de
aplicación de plaguicidas.



Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.



Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.



Instrucciones Técnicas Complementarias:



Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997).



Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997).



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de
1997).



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE
de 13 de noviembre de 2004).



Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008).



Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).



ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982). Modificación: Orden de 26 de octubre
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de
junio de 1985), Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y
Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998).
ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6
de octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988). Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril
de 1997).
ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003).
ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE
9 de junio de 1989).

Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999).



Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000).



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004).

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003).
ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).
Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).

4.6.

Equipos de protección individual
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individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992).
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995) y por la Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002).
Complementado por la Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996),
Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), Resolución de 29 de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999), Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de
8 de septiembre de 2000) y Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001).




R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777].





4.7.

4.8.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997
(BOE de 6 de marzo de 1997).

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos a presión (refundición).



Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005) y Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de
2007). Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006), Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007).



Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002).



Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada
por Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999).



Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006).
Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007).



Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007).

Normas Técnicas Reglamentarias.


Convenios colectivos.

Señalización



Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).



Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997).





Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987).

Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).



Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU.



Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).



Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos,
custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y
devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.

Diversos




Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986). Modificada por
Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994).

5. CONDICIONES ECONÓMICAS

Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986).

5.1.
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El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la
construcción, la necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como un
coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al
proyecto.

Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan
de Seguridad y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de la ejecución
material de la obra.

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de
revisión de precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados
en el Título IV del RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud,
tendrá que cuantificar el conjunto de ‘‘costes" previstos, tanto a los referentes a la
suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de
precios sobre el que se calcula. Solamente podrán figurar partidas alzadas en los
casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

5.4.

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas
por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que esto no suponga disminución del importe total
ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A
estos efectos, el presupuesto del ESS deberá ir incorporado en el presupuesto
general de la obra como un capítulo más del mismo.

A criterio y por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de los
componentes de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de incumplimientos
en la aplicación de los compromisos adquiridos en el plan de seguridad y salud, por acción u
omisión del personal propio y/o de los subcontratistas y trabajadores autónomos contratados
por ellos, llevarán aparejados consecuentemente para
el contratista las siguientes
penalizaciones:

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud =
0), se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se
incluirán en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘ exigidos
para la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emitidas de
los organismos especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el
apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP).

5.2.

Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad

Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud
Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría que estar incluido en las partidas
del proyecto de forma no segregable, para las obras de construcción, se precisa el establecimiento de un criterio
respecto a la certificación de las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del contratista
para cada obra.

1.-

MUY LEVE

:

3% del Beneficio industrial de la obra contratada

2.-

LEVE

:

20% del Beneficio industrial de la obra contratada

3.-

GRAVE

:

75% del Beneficio industrial de la obra contratada

4.-

MUY GRAVE

:

75% del Beneficio industrial de la obra contratada

5.-

GRAVÍSIMO

:

Paralización de los trabajadores + 100% del
Beneficio industrial de la obra contratada + Pérdida
de homologación como contratista, por la misma
propiedad durante 2 años.

El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el correspondiente contrato de obra.

5.3.

Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD
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Posteriores a los accidentes

6.1.

Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de
Seguridad
La prevención de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos
concretos, que en nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes
laborales.

El contratista principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera
concreta de desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo las aplicará en la
obra.

Previas a los accidentes

-

Análisis de trabajo.

-

Análisis estadística de la siniestralidad.

-

Análisis del entorno de trabajo.

Registro de accidentes.



Investigación técnica de accidentes.

x

Técnicas operativas de seguridad

El factor técnico

Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la
detección de riesgos y la investigación de las causas.

Inspecciones de seguridad.

-

Según si el objetivo de la acción correctora debe operar sobre la conducta humana o sobre
los factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que demostrar que en su Plan de
Seguridad y Salud e Higiene tiene desarrollado un sistema de aplicación de técnicas
operativas sobre

Técnicas analíticas de seguridad

-

Notificación de accidentes.

Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a
través de éstas corregir el riesgo.

A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las
diferentes técnicas analíticas y operativas de seguridad:

x

-

-

Sistemas de seguridad.

-

Protecciones colectivas y resguardos.

-

Mantenimiento preventivo.

-

Protecciones personales.

-

Normas.

-

Señalización.

El factor humano
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6.2.

-

Test de selección prelaboral del personal.

-

Reconocimientos médicos prelaborales.

-

Formación.

-

Aprendizaje.

-

Propaganda.

-

Acción de grupo.

-

Disciplina.

-

Incentivos.

específicamente al Plan de Seguridad su relación con el organigrama general de
seguridad y salud de la empresa adjudicataria de las obras.

El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud
(propio o concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de la
empresa contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria
conforme al RD 39/1997 ‘‘Reglamento de los servicios de prevención’‘. En todo caso
el constructor contará con la ayuda del departamento técnico de seguridad y salud
de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza.

El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del
delegado sindical de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica
preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión.

Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención
El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, ligados a él
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación
utilizados en su estructura empresarial, para controlar la calidad de la prevención de la
siniestralidad laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el
enunciado de los más importantes:

El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su
empresa, tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados
sindicales de prevención en esta obra.

La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a tiempo
parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de
seguridad) de la empresa constructora en materia preventiva, así como una brigada
de reposición y mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de
su composición y tiempo de dedicación a estas funciones.

76. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de acción
preventiva.
77. Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista

principal.
78. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la

79.
80.
81.
82.

6.3.

estructura de gestión empresarial, relativos al control administrativo de la
prevención.
Comité y/o comisiones vinculados a la prevención.
Documentos vinculantes, actas y/o memorandums.
Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de empresa.
Control de calidad de seguridad del producto.

6.4.

Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de
Medicina del Trabajo
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su
caso el cuadro facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será
el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de
trabajo.

Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista
competentes en materia de Seguridad y Salud
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de
la seguridad y salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la
normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando

Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de urgencias,
que estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto en la normativa vigente;
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(equivalente al antiguo vigilante de seguridad), considerándose en principio el
Encargado General de la obra como persona más adecuada para cumplirlo, en
ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a criterio del
contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador
de Seguridad.

se revisará periódicamente el control de existencias.

En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el
organigrama pertinente y a su vez las funciones y competencias de su estructura
en medicina preventiva.

Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios,
con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los
accidentados a los centros asistenciales que correspondan y que además será el
encargado del control de la dotación del botiquín.

Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia
del plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que
haber pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo
con sus condiciones psicofísicas.

A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión
Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad’‘, integrada por los
máximos responsables técnicos de las empresas participantes en cada fase de la
obra. Esta Comisión, se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por
el Jefe de Obra del contratista con el asesoramiento del su Servicio de Prevención
(propio o concertado).

Independientemente del reconocimiento de ingreso, será necesario hacer a todos los
trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene señalizado en la
vigente reglamentación al respecto-, como mínimo un reconocimiento periódico anual.

Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (propio,
mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer en el Plan
de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su
competencia, tales como:

6.5.

-

Higiene y prevención en el trabajo.

-

Medicina preventiva de los trabajadores.

-

Asistencia médica.

-

Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.

-

Participación en comité de seguridad y salud.

-

Organización y actualización del fichero y archivo de medicina de empresa

6.6.

Competencias de Formación en Seguridad en la obra
El contratista deberá agregar al Plan de Seguridad y Salud, un programa de
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo
lugar de trabajo o ingresan como operadores de maquinas, vehículos o aparatos de
elevación.

Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto uso
de los medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y seguridad
en su trabajo.

7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE
LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en
ausencia del Jefe de Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud

7.1.
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Herramientas
x

Definición

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales al menos uno es móvil y, en
su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación,
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material.

7.2.

Nombre del fabricante.
Año de fabricación, importación y/o suministro.
Tipo y número de fabricación.
Potencia en Kw.
Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una entidad
acreditada, si procede.

Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los
Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas
x

Elección de un equipo

El término equipo y/o máquina también cubre:
Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse



basándose en unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respeto

Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar
solidariamente.
Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que
se comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una
pieza de recambio o una herramienta.

a su medio ambiente de trabajo.

x

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que
se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, éstos
adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideración de Medio
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).

x

Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas
herramientas

Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre ‘‘Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo":

Características
x

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de
seguridad y cualquier otra instrucción que, de forma específica, sea exigida en las
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); éstas incluirán los
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando
ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa de
material duradero y fijada con solidez en un lugar bien visible, en la que figuraran, como
mínimo, los siguientes datos:
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Almacenamiento y mantenimiento
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y
citaciones, fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento
preventivo’‘.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y
se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25ºC.
El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos
estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de
conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el
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usuario.




7.3.

Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período
transitorio hasta el 1/1/97.
Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la
Comisión 94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período
transitorio hasta el 1/1/97.
Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97.

Normativa aplicable
x

Otras Directivas

Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas,
transposiciones y fechas de entrada en vigor

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea



Directiva fundamental.



Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91
(DOCE núm.L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE núm.L 175, de
19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4
directivas se han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE
(DOCE núm.L 207, de 23/7/98).

Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE núm. L 77, de 26/3/73),
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88),
modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95).
Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88.
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el
1/1/97.
Al respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98).

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE
d’11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de
8/2/95).



Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el
1/1/95.

Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE
núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de
17/9/90 (DOCE núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE.
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de
15/10/91), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE
de 24/1/95).
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el
1/1/97.

Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95.


Excepciones:



Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta
el1/1/96.
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Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética
(DOCE núm.L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (DOCE núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99
(DOCE núm. L 091, de 7/4/99).
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Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94),
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95)
y Orden Ministerial de 26/3/96 (BOE de 3/4/96).
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el
1/1/96. Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la
Orden de 26/03/1996: el 4/4/96.


Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados
2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98.

Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE núm. L
196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de
5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de
27/3/95).
x

Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el
1/1/96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95.




Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
(DOCE núm. L 100, de 19/4/94).
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96).



Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03.




Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones
mínimas de Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el
trabajo de los equipos de trabajo (DOCE núm.L 393, de 30/12/89), modificada
por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE núm. L 335/28, de
30/12/95).
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97).

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a
presión (DOCE núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02.




Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al
progreso técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados
Miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales
utilizados en las obras de construcción.
Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89);
Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de
18/7/1991 (BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de
6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96).





Entrada en vigor: En función de cada directiva.


Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo:
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Normativa de aplicación restringida
Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de
Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados (BOE de 11/5/91).
Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de
9/6/89).
Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores
para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (BOE de
14/3/81) y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación
y Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de
17/7/03).
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles
autopropulsadas usadas (BOE de 17/7/03).
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2/12/00).
Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 y BOE de
6/4/71). Anulada parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de
21/6/01).
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Fitxa d’identificació i comunicació de
riscos
Apartadors i zones industrials de transport
de mercaderies

Centre/Dependència

Títol del
document
Centre/Dependència

Fitxa d’identificació i comunicació de
riscos
Apartadors i zones industrials de transport
de mercaderies

Revisió/Data

00/Desembre 2010

Súria, Sallent, Solvay, Tramer, SEAT
Revisió/Data

a)

Súria, Sallent, Solvay, Tramer, SEAT

00/Desembre 2010

Abast

c)

Actuacions en cas d’emergència

Els riscos i les mesures preventives relacionades a continuació són aplicables als maquinistes de mercaderies, agents d’estació i a
qualsevol treballador d’FGC i/o contractista que accedeixi a les factories esmentades a l’encapçalament.

b)

CAL QUE FEU ATENCIÓ A LA SENYALITZACIÓ D’EVACUACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ.

Riscos específics del centre/dependència de treball
DESCRIPCIÓ DEL RISC

Aquesta senyalització és la que haureu de seguir si en situació d’emergència cal
abandonar la dependència, i us conduirà cap a l’exterior o zona segura.

MESURES PREVENTIVES

La distingireu perquè es quadrada o rectangular, amb pictograma o text en blanc
sobre fons verd.

S’evitarà, si no és estrictament necessari, creuar les vies.

Atropellaments o accidents
causats per trens o màquines
instal·lades sobre els rails.

Quan el tren està aturat, si es creuen les vies no passar entre els
topalls intermedis dels vagons i guardar una distància de 3 a 4 m
entre la cabina i la zona de pas. No creuar mai la via pel darrera del
tren.

SI DETECTEU UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
COMUNIQUEU-LA IMMEDIATAMENT AL PERSONAL
DE LES INSTAL·LACIONS perquè avaluïn la situació i
activin, si ho creuen necessari, el Pla d’Emergència.

Qualsevol persona que es trobi a la zona de via, o que en algun
moment hi pugui ser, obligatòriament haurà de portar roba d’alta
visibilitat o distintius de colors llampants, amb peces reflectants, a fi
de poder ser vista.

Indiqueu clarament:
¾
¾

¾

QUÈ passa
ON passa
Possibles AFECTATS

També és obligatori fer servir calçat de seguretat.

Atrapaments amb les agulles
de canvi o amb elements
mòbils de les vies.
Atropellaments i cops per
vehicles/elements mòbils
com camions, carretons
elevadors, etc.

Caminar i romandre dins la zona de seguretat.
En cas que no es pugui caminar o romandre dins la zona de seguretat
s’evitarà, a les zones dels canvis, col·locar els peus entre els carrils
que es puguin moure quan actuï el canvi.

Feu atenció als vehicles que puguin circular per les instal·lacions.

Degut a les irregularitats i als obstacles en la superfícies de la
instal·lació, és obligatori fer servir calçat de seguretat.

Les vies són àrees amb
irregularitats i obstacles. Hi ha
risc de caigudes al mateix
nivell per irregularitats i
obstacles:
¾

A les vies

¾

A les instal·lacions i
zones industrials de
mercaderies

En l’apartador industrial de
SOLVAY s’identifica
específicament el risc de
projecció de partícules
sòlides.

Si detecteu alguna situació anòmala, comuniqueu-la al Servei de Seguretat de Solvay ` 1111

¾

Si no teniu un telèfon al vostre abast, també podeu comunicar la incidència:
o Verbalment al personal del Complex
o Interfonia

¾

El toc de bocina d’alarma de SOLVAY indica situació d’emergència general (tots els dijous a les 15.30
SOLVAY realitza proves de les megafonies i de les bocines d’alarma)

No feu drecera travessant àrees amb maquinaria o instal·lacions.
Qualsevol persona que es trobi en les instal·lacions de la factoria,
obligatòriament haurà de portar roba d’alta visibilitat o distintius de
colors llampants, amb peces reflectants, a fi de poder ser vista.

Lesions per caiguda de
material dels sistemes de
transport interiors de les
factories

SOLVAY

Les instal·lacions de les factories de mercaderies disposen de
sistemes de transport interior de productes i materials en alçada
(cintes transportadores, canonades, etc).

Evacuació ` En funció del tipus d’emergència, SOLVAY comunicarà pels mitjans adequats (megafonia, bocina
d’alarma) les àrees del complex a evacuar. L’evacuació es farà a peu, sense utilitzar vehicles, i es farà de forma
ordenada.
El personal d’empreses externes que es trobin treballant en les instal·lacions de SOLVAY procedirà a
l’evacuació cap a algun dels punts de reunió, seguint les instruccions que se li facilitaran.

En els desplaçaments per les instal·lacions de les factories
de Súria, Sallent, Solvay i Tramer és obligatori l’ús de
casc de seguretat.

En cas d’evacuació per fuga de gasos, les persones que
es trobin a dins del núvol s’allunyaran perpendicularment
a la direcció del vent (sempre ha de venir de costat, mai
de cara o esquena)

A les platges de vies caminar per la zona de seguretat. En el cas que
no es pugui caminar per la zona de seguretat es caminarà per la zona
de via de forma que la zona de recolzament dels peus sigui
horitzontal.

directament en els punts de reunió.

Feu atenció en els desplaçaments de les instal·lacions i zones
industrials, on els paviments poden presentar desperfectes i
irregularitats.

SALLENT

És obligatori l’ús de protecció ocular per protegir-vos de
la projecció de partícules, en tot el recinte industrial de
l’apartador de SOLVAY.

Vegeu la direcció del vent amb les
mànegues ubicades als llocs alts i
visibles del complex

Finalització de l’emergència ` La finalització de l’emergència serà indicada per SOLVAY, a través de megafonia o

L’equip d’Emergència de la factoria comunicarà a les persones que hi hagi al complex la necessitat
d’evacuar la zona, la sortida d’emergència més pròxima i indicarà la ubicació del punt de reunió dels
evacuats.
Les persones que es trobin a l’exterior de les instal·lacions en declarar-se la situació d’emergència no hi podran accedir.
Si detecteu alguna situació anòmala, comuniqueu-la a la Porteria del Complex ` 93.837.28.12
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Títol del
document
Centre/Dependència

Fitxa d’identificació i comunicació de
riscos
Apartadors i zones industrials de transport
de mercaderies

Revisió/Data

00/Desembre 2010

Súria, Sallent, Solvay, Tramer, SEAT

SÚRIA
L’equip d’Emergència de la factoria comunicarà a les persones que hi hagi al complex la necessitat
d’evacuar la zona, la sortida d’emergència més pròxima i indicarà la ubicació del punt de reunió dels
evacuats.
Les persones que es trobin a l’exterior de les instal·lacions en declarar-se la situació d’emergència no hi podran accedir.
Si detecteu alguna situació anòmala, comuniqueu-la a la Porteria del Complex ` 93.868.28.03

TRAMER
L’equip d’Emergència de la factoria comunicarà a les persones que hi hagi al complex la necessitat
d’evacuar la zona, la sortida d’emergència més pròxima i indicarà la ubicació del punt de reunió dels
evacuats.
Les persones que es trobin a l’exterior de les instal·lacions en declarar-se la situació d’emergència no hi podran accedir.

SEAT
L’equip d’Emergència de la factoria comunicarà a les persones que hi hagi al complex la necessitat
d’evacuar la zona, la sortida d’emergència més pròxima i indicarà la ubicació del punt de reunió dels
evacuats.
Les persones que es trobin a l’exterior de les instal·lacions en declarar-se la situació d’emergència no hi podran accedir.
Si detecteu alguna situació anòmala, comuniqueu-la al telèfon d’emergències 93.708.55.55 o bé
al tel.

5555 mitjançant el sistema de telefonia interna de la factoria.

ACUSAMENT DE REBUDA DE L’EMPRESA/PERSONA EXTERNA
(Encarregat/Responsable de l’execució dels treballs)
Empresa

Signatura

Nom i Cognoms
Càrrec
Data

¾

L’empresa resta obligada a informar els seus treballadors que prestaran serveis en les instal·lacions d’FGC
dels riscos indicats en la present fitxa.

¾

L’empresa traslladarà la informació continguda en aquesta fitxa a les empreses que pugui subcontractar
als efectes de la corresponent informació als treballadors d’aquella. La subcontractació d’algun treball
haurà de comunicar-se prèviament a FGC.

PERSONA D’FGC QUE LLIURA LA FITXA

VIGÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ

Data

Durant la realització dels treballs (especificar):

Nom i Cognoms
Període (especificar dates inici/final):

Àrea/Càrrec
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Revisió/Data

01/Desembre-2010

Abast
b)

Els riscos i les mesures preventives relacionades a
continuació són aplicables a qualsevol treball, activitat o visita
que es realitzi en les instal·lacions del centre o dependència
indicat a l’encapçalament.

Normes de caràcter general (Capítol 2 Manual)

DESCRIPCIÓ DEL RISC

MESURES PREVENTIVES

Tota activitat en el centre de treball ha de tenir:
a)
b)
c)

Permís o autorització de l’activitat
Responsable dels Treballs
Presència de recurs preventiu en els casos on es
requereixi.

x

No s’utilitzaran màquines a les instal·lacions sense
permís d’FGC. Les màquines pròpies que s’utilitzin un
cop obtingut el permís, hauran de respectar l’entorn
(evitar generació de pols, projecció d’espurnes,
minimitzar soroll, …)

La relació de riscos i mesures preventives aplicables amb
caràcter general a FGC es troben recollides en el Manual de
Prevenció de Riscos Laborals i Ambientals per a
Empreses Externes de les Línies Metropolitanes (Ä
Ä)
Vegeu el Capítol 3.6 de riscos específics dels treballs a les
vies, del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals
per a empreses externes.

x

(Ä) Aquest document es pot descarregar des de la pàgina web
d’FGC: www.fgc.cat. El trobareu a l’apartat “Perfil del
contractant”, dins de “coordinació d’activitats empresarials”.
c)

x

Les activitats amb risc d’incendi forestal estan subjectes a
l’autorització atorgada per la Direcció General del Medi
Natural, i s’han d’ajustar als requisits del Decret 64/1995 de
mesures de prevenció d’incendis forestals.
Vegeu el Capítol 3.10 Treballs forestals als voltants de les
vies del Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals
per a empreses externes.

Qualsevol persona que es trobi a la zona de via, o que en algun
moment hi pugui ser, haurà de portar roba d’alta visibilitat o
distintius de colors llampants, amb peces reflectants, a fi de poder ser
vista
També és obligatori fer servir calçat de seguretat.

Atrapaments amb les agulles
de canvi o amb elements
mòbils de les vies.

Les màquines i equips utilitzats hauran d’estar en
perfecte estat d’ús i hauran d’acomplir la normativa que
els regula.

Capítol 3.6
Capítol 3.10
Capítol 3.7
Capítol 3.8

Risc elèctric
x

Treballs a les vies
Treballs forestals als voltants de les vies
Equips i màquines de treball
Equips de protecció individual

Contacte elèctric per
proximitat de catenària
o línies d’alta tensió

d)

Si no és possible treballar amb elements propers sense tensió, es
delimitarà la zona de treball respecte de la zona de perill (annex I RD
614/2001) dels elements que romanen en tensió, col·locant pantalles,
barreres, envolvents o protectors aïllants que per les seves
característiques garanteixin la protecció del contacte elèctric.
A les zones de proximitat, només hi poden accedir treballadors
autoritzats o qualificats. Depenent de l’operació, hauran d’estar
supervisats per un Responsable dels treballs.

Criteris ambientals

La normativa interna d’FGC requereix la persona que realitzi
l’operació de descàrrega de catenària sigui un Pilot de
Catenària homologat per FGC.

Per a la realització de treballs en alçada, utilitzar mitjans auxiliars
adients per accedir al lloc de treball.

Advertiments i Restriccions
Respecteu els senyals de seguretat de les
sales i dependències on treballeu.

Per treballar cal fer servir els EPI que indiqui
la instal·lació.

No entreu a sales sense autorització. Entreu
només a les sales i dependències que
requereix la vostra feina.

Si heu de fer reparacions poseu les
instal·lacions en un estat segur abans
d’accedir a parts perilloses.

No
manipuleu
instal·lacions
sense
autorització.
Manipuleu
només
les
necessàries per la feina.

Si teniu dubtes sobre una sala o instal·lació,
consulteu al personal de FGC.

No us acosteu a les parts perilloses de les
màquines: Parts mòbils, punts calents, zones
en tensió.

Consulteu sempre l’etiqueta i la fitxa de
seguretat dels productes químics. Mireu les
frases R de risc, i les frases S de seguretat.

Caigudes a diferent nivell per
la realització de treballs en
alçada

Lesions per
material

caiguda

de

Si es treballa en alçada, abans d’iniciar els treballs es delimitarà i
senyalitzarà la zona on pugui haver caiguda d’objectes.
Utilitzar casc de seguretat en la zona d’influència de
realització de treballs en alçada.
Les vies són àrees amb irregularitats i obstacles. A les platges de vies
caminar per la zona de seguretat. En el cas que no es pugui caminar
per la zona de seguretat es caminarà per la zona de via de forma que
la zona de recolzament dels peus sigui horitzontal.

Caigudes al mateix nivell.
Desplaçaments per la via

Riscos específics del centre/dependència de treball
DESCRIPCIÓ DEL RISC

Qualsevol treball en alçada realitzat fora de plataformes protegides
requerirà l’ús obligatori d’arnés de seguretat.
Es col·locaran baranes o xarxes per protegir el perímetre on s’hagi
identificat el risc de caiguda.

x
e)

En cas que no es pugui caminar o romandre dins la zona de seguretat
s’evitarà, a les zones dels canvis, col·locar els peus entre els carrils
que es puguin moure quan actuï el canvi.

¾

I també:
Capítol 3.2

Caminar i romandre dins la zona de seguretat.

Si s’ha de treballar en la proximitat de la catenària o línia d’alta tensió
es treballarà de forma que els elements propers a la zona de treball
estiguin sense tensió demanant l’oportú tall de tensió al personal
d’FGC autoritzat.

Criteris de comportament (Capítol 3 Manual)
A banda de les especificacions generals del capítol 3
del Manual (Mesures preventives i criteris ambientals
d’actuació), cal conèixer especialment dels següents
punts:

Fitxa de Comunicació de riscos

En els treballs de nit mantenir el lloc de treball enllumenat (entre 100 i
1000 lux segons el nivell d’exigència del treball)
En els treballs de nit mantenir els llocs de pas enllumenats (entre 25 i
50 lux segons si son de pas habitual o no)
En cas de desplaçament per les platges de via de nit, usar enllumenat
portàtil.

MESURES PREVENTIVES

Mantenir el lloc de treball ordenat i lliure d’obstacles.
Abans de realitzar els treballs:

Atropellaments o accidents
causats per trens o màquines
instal·lades sobre els rails

En el cas que els treballs afectin l’entorn de la via, aquests hauran
d’estar protegits per un Responsable de Brigada i un Protector de
via, homologats per FGC.
S’evitarà, si no és estrictament necessari, creuar les vies. No es
creuarà la via si un tren o altra màquina està en moviment o l’inicia.

Despreniments del terreny o
en túnel
(roques, esllavissades,
enfonsaments, etc.)

-

consultar amb FGC els riscos de les zones on es
desenvoluparan les tasques i les mesures preventives
associades als riscos.
Revisar les parets del túnel de on es realitzaran les tasques
Utilitzar casc de seguretat en les zones identificades amb risc
de despreniment.
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Títol del
document

Fitxa de Comunicació de riscos

Títol del
document

Centre/Dependència

Via i Infraestructura

Centre/Dependència

Via i Infraestructura

Revisió/Data

01/Desembre-2010

Revisió/Data

01/Desembre-2010

DESCRIPCIÓ DEL RISC

MESURES PREVENTIVES

Riscos derivats del treball a
la intempèrie:

Utilitzar la roba de treball i calçat adequats segons necessitats i
climatologia.

x

Exposició a ambients
freds o calorosos

Si hi ha empitjoraments sobtats de les condicions meteorològiques
durant les feines, valoreu la possibilitat d’aturar/posposar els treballs.

x

Riscos causats per
animals

Riscos higiènics per
exposició a condicions i/o
substàncies nocives

Fitxa de Comunicació de riscos

EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL

Especialment a l’estiu és convenient portar productes per
picadures d’insectes i petites ferides comuns.
S’utilitzaran els EPI adequats, en funció de les condicions de treball
i/o de les substàncies que es puguin manipular (mascareta, filtre,
protecció auditiva, etc.) i sempre que ho indiqui:
- La normativa vigent
- L’avaluació de riscos i/o pla de treball de l’empresa que realitza
els treballs.
- Les instruccions de màquines, equips o productes que
s’utilitzaran
- La senyalització i/o el personal d’FGC
- Les indicacions del Manual de prevenció de riscos laborals i
ambientals per a empreses externes.

x

Comuniqueu-lo al Centre de Comandament Integrat (B-V: 93 366
32 73/L-A: 93 366 33 07)

x

Envieu
a
l’àrea
contractant
l’imprès
“Comunicació
d’accident/incident (annex II manual), en un termini màxim de 48
hores.

x

Si l’accident és greu, truqueu directament
al telèfon

Està prohibit encendre foc i abocar deixalles de qualsevol mena que
puguin causar un incendi.

Risc d’incendi forestal per
vessament del combustible,
guspires elèctriques o punts
calents de les màquines.

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, resta
prohibit:

-

La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies
de comunicació que travessin terrenys forestals. També queda
inclosa la utilització de radials o similars.
Els treballs de neteja i manteniment de les zones de seguretat i
protecció.

ACUSAMENT DE REBUDA DE L’EMPRESA/PERSONA EXTERNA
(Encarregat/Responsable de l’execució dels treballs)
Empresa

Signatura

Nom i Cognoms
Càrrec
Data

SI DETECTEU UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA COMUNIQUEU-LA
IMMEDIATAMENT AL CENTRE DE COMANDAMENT INTEGRAT (RUBÍ)
INDIQUEU CLARAMENT
1. QUI TRUCA
2. QUÈ PASSA
3. ON PASSA

L-A: 93 366 33 07
B-V: 93 366 32 73

Verifiqueu que el
missatge s’ha entès

 Alternativament, podeu alertar l’agent
d’estacions o personal d’FGC que es trobi a
l’indret de treball.
 En casos extremadament urgents o quan
no pugueu contactar amb cap dels telèfons
anteriors truqueu directament al

¾

L’empresa resta obligada a informar els seus treballadors que prestaran serveis en les instal·lacions d’FGC
dels riscos indicats en la present fitxa.

¾

L’empresa traslladarà la informació continguda en aquesta fitxa a les empreses que pugui subcontractar
als efectes de la corresponent informació als treballadors d’aquella. La subcontractació d’algun treball
haurà de comunicar-se prèviament a FGC.

PERSONA D’FGC QUE LLIURA LA FITXA

VIGÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ

Data

Durant la realització dels treballs (especificar):

Nom i Cognoms
Període (especificar dates inici/final):

Àrea/Càrrec

CAL QUE FEU ATENCIÓ A LA SENYALITZACIÓ D’EVACUACIÓ DELS
TÚNELS I INSTAL·LACIONS.
Aquesta senyalització és la que haureu de seguir si en situació
d’emergència cal abandonar el túnel, i us conduirà cap a l’exterior o zona
segura.
La distingireu perquè es quadrada o rectangular, amb pictograma o text en
blanc sobre fons verd.
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Aquesta autorització de FGC no exclou la realització de les tramitacions prescrites
per la llei, respecta al trasllat i demés comunicacions necessàries per als treballs amb
explosius.
S'aplicaran els epígrafs 2 i 3 d'aquestes Prescripcions.

Prescripcions per a la realització d'obres que afectin a la via, dins la zona propietat del
ferrocarril, en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aplicables en el cas
d’obres sol·licitades a tercers.

1.6. Si FGC ho creu necessari, el constructor assignat facilitarà el personal precís per als
treballs d'abatiment, o possibles variants del traçat que s'acordi establir en la via, sota
la direcció de l'agent que designi FGC.

1. Condicions generals

1.1. En la realització d’obres que afectin a la via s’aplicaran les prescripcions generals
contingudes en la LLEI 4/2006, de 31 de març, ferroviària DOGC núm. 4611,
10.04.06 i les seves normes reguladores, i les altres disposicions concordants vigents
o que es promulguin amb posterioritat.

1.2. La situació i característiques de les obres són les recollides en els plànols i memòria
enviats per FGC i autoritzades per escrit.
Si per necessitat del ferrocarril fos necessari modificar, en tot o en part, l'obra de què
es tracta, el peticionari de les obres queda obligat a fer-ho, per compte de qui es
determini per l'organisme competent.

1.3. El peticionari comunicarà per per escrit a FGC, pera la seva acceptació, la data en la
que començaran els treballs, la qual ha d'ésser anterior a una altra en què es
compleixin sis mesos comptats des de la data de la seva autorització.
El termini d'execució de les obres a realitzar dins de la zona de servitud del ferrocarril
no pot excedir d’un mes per cada sis del termini d’execució autoritzat comptant-ho
des de la data del començament de les obres, data de la qual quedarà constància en
l’acta de replanteig.
Cas de superar-se, s'aplicaran les penalitzacions corresponents.

1.4. El peticionari o qui actuï en el seu nom quedarà obligat a obeir quantes indicacions
rebi del personal de FGC pel que respecta a les instal·lacions del ferrocarril.

1.5. Si fos necessària la col·locació d'explosius en l'execució d'aquests treballs, es
sol·licitarà per escrit a FGC, l'autorització necessària, i FGC en el seu dia fixarà
oportunament, i en els intervals que no hi hagi circulació per la via, l'horari a que
s'hauran d'ajustar les explosions, havent de prendre les màximes precaucions en llur
col·locació i comprovar que no s'utilitzin càrregues excessives.

1.7. En la realització de la construcció i moviment de terres no es podran acumular
aquestes sobre els terrenys del ferrocarril, si això implica alterar en els mateixos el
curs normal de les aigües, o dificultar l'evacuació natural de les procedents dels
esmentats terrenys.

1.8. La maquinaria, bastides, encofrats o motlles i altres elements auxiliars de la
construcció no es podran situar a una distància inferior a dos metres del carril més
proper.

1.9. Els aplecs de materials per a les obres no es podran establir a una distància inferior
a cinc metres del carril exterior. Si els materials són inflamables, la distància no podrà
ésser inferior a vint metres. Els esmentats aplecs no hauran d'impedir el trànsit per
l'explanació de la via ni el lliure curs de les aigües per les cunetes existents a la
mateixa.

1.10. No es permetrà començar els treballs que exigeixin prendre precaucions fins que no
estiguin aplegats a peu d'obra els materials necessaris per portar-los a terme sense
interrompre la marxa deguda.

1.11. Si com a conseqüència de l'establiment o de l'ús de l'obra que s'autoritza es
produïssin o fossin detectades possibles avaries o desperfectes que afectessin les
propietats del ferrocarril, hauran d'ésser ràpidament reparades pel peticionari, o per
FGC, a càrrec d'aquell, si a judici dels FGC fos necessari per la urgència del cas. El
peticionari s'obliga a efectuar les esmentades reparacions, en el primer cas, i en el
segon, a abonar les despeses suplides a la presentació per FGC de la corresponent
factura.

1.12. Abans de començar les obres, el peticionari presentarà el pla de treballs
corresponent amb indicació de les dates d’execució, que haurà d'ésser aprovat per
FGC.
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1.13. Si alguna operació derivada d'aquestes obres arribés a oferir a judici del peticionari,
algun perill per a les circulacions del ferrocarril, haurà de prevenir oportunament a
FGC del moment en que s'hagin de realitzar, a fi que per l'esmentat personal
esprengui les mesures de precaució adequades, a complir per qui executi les obres,
essent a compte d'aquest les despeses que origini la vigilància que, mentre durin els
treballs, es disposi per FGC.
L'adopció d'aquestes mesures de precaució podrà imposar-se també d'ofici per FGC.

1.14. FGC quedarà lliure de responsabilitats pels perjudicis que ocasionin al personal que
depengui del constructor, els materials i les mateixes obres, durant el transcurs
d'aquestes, per causes imputables a l'explotació del ferrocarril. Així mateix el
peticionari serà responsable dels danys i perjudicis que s'irroguin al ferrocarril i als
usuaris durant el transcurs de les obres.

1.15. El peticionari serà responsable, mentre subsisteixi la instal·lació sol·licitada, dels
danys i perjudicis que s'irroguin al ferrocarril, als usuaris i a tercers per l'ús i
gaudiment de les instal·lacions.

1.16. A la finalització de les obres, FGC es reserva el dret de disposar les proves de
càrrega que estimi oportunes, essent per compte del peticionari l'abonament de les
despeses, tant del personal com dels elements que hi intervinguin.
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per resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

2.4. No serveix un altre tipus de senyalització, i expressament queden prohibides al
peticionari les pancartes, banderoles, etc.

2.5. Queda prohibit circular per la via amb vehicles no ferroviaris si no es donen les
condicions de l'apartat 2.1, a no ser creuant pels passos a nivell reglamentaris o
provisionals comunicats i aprovats per FGC i per l'autoritat competent. Si són
provisionals, l'aprovació no eximeix al peticionari del manteniment del pas i de la
senyalització adequada segons especifiqui FGC.

2.6. Respecte als vehicles (batonadores, garbelladores, grues, màquines particulars,
vagonetes, automòbils, etc.) deuran ser objecte d'un reconeixement previ per part de
FGC. El peticionari aportarà relació de maquinaria a utilitzar amb indicació de les
seves característiques de gàlib i de frenat, per tal d’obtenir l’homologació pertinent
per part de FGC.

2.7. El personal que treballi a les obres a les quals ens referim, deurà portar roba de color
groc o trinxes de colors llampants, amb peces reflectants, a fi de poder ser vistos a
distància, fins i tot en condicions de visibilitat reduïda.
El personal que efectuï controls, prenen mesures o giren visites a les obres o
instal·lacions, també aniran proveïts de les esmentades robes o trinxes.

2. Senyalització necessària per a treballar en les proximitats de la via o sobre la
mateixa, en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

2.1. Tota intercepció de la via o treball en la zona de la via (a menys de dos metres de la
mateixa o quant aquesta distància no resti garantida) ocasionada per a la realització
d'obres, haurà de tenir l'aprovació prèvia d’FGC, a qui s'haurà de sol·licitar abans de
les dates establertes al procediment O.NP.P.002 “Procediment per a la programació
dels treballs a les línies de la xarxa principal, explotació de Montserrat, i els seus
centres de control”. Serà d'obligat compliment el contingut de l'article 3.2 d'aquestes
Prescripcions.
Tota intercepció o treball en la via haurà de comptar amb el personal suficient del
peticionari instruït com a protector de via homologat per treballs a FGC, havent
superat el curs segons el procediment P.GT.P.001 “Procediment d’homologació de
protectors de via a FGC”.

2.2. Tot treball en la via o en les seves proximitats, dins dels terrenys del ferrocarril haurà
de protegir-se d'acord amb els aspectes definits al capítol 2 Senyalització i 6 Treballs
a les instal·lacions, del Reglament de Circulació, així com la Instrucció de Circulació
núm 12 i els seus anexes, d'aplicació als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

2.8. L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors faculta a FGC per a la immediata
aturada de les obres, sense dret a cap tipus de reclamació per part del peticionari de
les mateixes.

2.9. El reiterat incompliment de qualsevol dels punts anteriors faculta a FGC a prohibir els
treballs.

3. Organització i indemnitzacions en cas d'interceptació de la via o afectacions a les
circulacions, a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

3.1. En cas que la realització d'una obra exigeixi aturar la circulació de trens o implantar
precaucions temporals, el peticionari de l'obra estarà obligat a abonar les despeses
causades si no figura expressament el contrari en d'altres documents contractuals.

3.2. Quan s'hagi de tallar el pas de trens, el contractista de les obres haurà de sol·licitar
l'aprovació de FGC, presentant:
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- Pla d'obres detallat, amb totes les operacions a realitzar des del pas de l'últim tren
fins a donar la via lliure.
- Relació de maquinaria a utilitzar.

4.3. L'incompliment d'aquestes prescripcions, al marge del contingut en els seus epígrafs
2.6 i 2.7, implicarà d'immediat l'atur de les obres i l'abonament per part del peticionari
de les despeses que això pugui causar.

- Relació de subcontractistes concurrents i del personal actiu.
Un cop complerts els requisits, FGC podrà autoritzar o denegar que es talli la via i el
pla d'obra previst, per la qual cosa valorarà molt especialment el fet que no afecti a la
circulació dels trens.
Cas que afectés, el peticionari estarà obligat (si no es figura el contrari en d'altres
documents contractuals) a abonar les despeses de:
- Creació d'un servei d'autocars alternatiu, amb cotxes suficients, que permeti
transportar als viatgers amb el mateix horari que el tren o un altre el més similar
possible.
- Edició i confecció dels avisos corresponents, cas que fos un tall superior a 24 hores.
En l'esmentat cas es comunicaria als usuaris mitjançant anuncis en tres diaris
habituals de la zona.

3.3. Si el temps de tall de la via superés el temps previst en el pla d'obra, el peticionari
haurà de seguir abonant les despeses motivades fins el restabliment del servei,
qualsevol que sigui la causa que ho hagi motivat, incloent-hi el temps meteorològic
advers, avaries de maquinària, etc. S'exclouen únicament les causes imputables
unànimement a FGC.

3.4. Si fos necessari el concurs de personal de FGC, el ferrocarril facturarà al peticionari
el cost dels mitjans humans i materials utilitzats, i aquest estarà obligat a abonar-los.

3.5. Si FGC, sense intercepcions en la via, jutja adequat implantar precaucions degudes a
l'activitat d'una obra, i aquestes impliquen retards en els trens que exigeixin
incrementar les dotacions humanes o de material en servei, anirà a càrrec del
peticionari l'abonament de les despeses corresponents.

4. Consideracions finals.

4.1. El peticionari està obligat a reposar tots els serveis afectats que pertanyin al
ferrocarril i que hagin d'ésser modificats o suprimits en el curs de l'obra. S'inclouen
com serveis les línies elèctriques d'alta i baixa tensió, els circuits de retorn de corrent
i de funcionament dels senyals, els enclavaments mecànics i elèctrics, etc.

4.2. El peticionari és obligat a presentar a l'aprovació de FGC la relació de sotscontractistes que hagi d'utilitzar.

Barcelona, Novembre 2007.
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6. Treballs a les instal·lacions
6.1. Disposicions específiques
178.

Aplicació de la normativa

178.1. Les normes establertes en aquest títol hauran de ser aplicades per les persones, d’FGC o
d’àmbit extern, que hagin de fer un treball a la via, a la catenària o als seus voltants.
178.2. A les zones de treball situades a la via o als seus voltants s'hauran de prendre mesures per
garantir:
a) La seguretat dels trens que hi circulin.
b) La protecció del personal que sigui a l’obra.

Reglament de circulació

178.3. El terme via comprèn una zona de 2 metres a banda i banda dels carrils més exteriors,
mesurats des de la cara externa de cadascun.

Títol 6. Treballs a les instal·lacions
179.

Classificació dels treballs

179.1. Els treballs a les línies s'hauran de desenvolupar d'acord amb una programació prèvia. El
centre de comandament haurà d’estar informat sobre els treballs a desenvolupar amb
antelació suficient, i sense la seva autorització es podrà fer cap tipus de treball en la via o en
la catenària.
179.2. Els treballs es classifiquen de la manera següent:
a) Treballs programats: tots aquells en què s’ha dut a terme un estudi de les seves
repercussions en la circulació i de la manera més idònia de dur-los a terme.
b) Treballs imprevistos: tots aquells que cal fer com a conseqüència d’avaries o incidents.
Pel seu caràcter d'urgència tindran prioritat sobre els treballs programats. L'estudi sobre la
incidència en la circulació, amb l'objecte de minimitzar-la, es farà directament des del
centre de comandament conjuntament amb els responsables de l’execució dels treballs.

180.

Règims de treballs

180.1. Règim d'interval: Consisteix en la realització d’aquells tipus de treballs que es poden
executar sense interceptar la via i permeten el pas dels trens per la zona de treball.
180.2. Règim d'interceptació: Consisteix en la realització d’aquells tipus de treballs que, per la seva
naturalesa o envergadura, necessiten interceptar la via i no permeten el pas dels trens per la
zona de treball.

181.

Agents responsables dels treballs

181.1. Les brigades o equips, tant d’FGC com d’empreses externes, que hagin d'efectuar treballs
estaran sota la responsabilitat d'una persona que conegui les normes de circulació i de
seguretat vigents.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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181.2. El centre de comandament tindrà al seu càrrec el control efectiu sobre la localització de les
brigades i equips, la posada en servei dels trens de treballs necessaris per servir les zones de
treball i l'ajustament a la planificació feta al respecte.

182.

6.2. Desenvolupament dels treballs

183.

Coordinació dels treballs

182.1. Amb l'objecte de no duplicar les tasques, quan en una mateixa zona de treballs coincideixen
diverses brigades o equips, s’anomenarà un sol responsable com a interlocutor amb el centre
de comandament.

Reglament de circulació
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Normes d’actuació dels responsables de brigada

183.1. Els responsables de brigada hauran de prendre totes les mesures relacionades amb la
normativa de circulació quan calgui fer qualsevol tipus de treball, o visita, a la zona de via.

182.2. Quan, per alguna circumstància especial, un responsable de brigada sigui rellevat per un
altre, la substitució s'haurà de comunicar prèviament al centre de comandament.

183.2. Els responsables de brigada asseguraran la senyalització correcta de les zones de treballs i,
un cop finalitzades les operacions, la retiraran i comunicaran al centre de comandament la
finalització dels treballs i l'alliberament de la via per a la circulació.

182.3. Quan calgui fer treballs imprevistos, se n’informarà els agents de conducció dels trens,
inclosos aquells que hagin de circular per la via contigua a la zona de treballs.

183.3. No podran fer o supervisar cap operació que pugui afectar la marxa dels trens sense
l'autorització del centre de comandament.
183.4. Si, en casos d’urgència, haguessin d'adoptar mesures que puguin afectar la circulació, ho
comunicaran al centre de comandament al més aviat possible, pel mitjà que tinguin més a
l’abast.
183.5. Per executar els treballs imprevistos, el responsable de brigada actuarà de la manera
següent:
a) Un cop en el lloc del treball, comunicarà al centre de comandament o a l’agent de
circulació la localització exacta de la zona de treball, les tasques a realitzar i la seva
durada aproximada.
b) Sol·licitarà la confirmació del centre de comandament per començar el treball, quan així
s'hagi convingut.
c) Assegurarà la senyalització de la zona.

184.

Prescripcions en finalitzar els treballs

184.1. Abans de l'hora prevista per al final del treball, el responsable de brigada assegurarà que es
porten a terme les operacions següents:
1r. Retirada de tots els estris i de la maquinària de la zona de via.
2n.Comunicació al centre de comandament de les condicions de circulació establertes en el
tram on s’ha treballat.
3r. Retirada de la senyalització i de les mesures de protecció que s'haguessin establert.
184.2. Quan calgui emmagatzemar materials al llarg de la via es farà de manera que, ni
accidentalment, es pugui envair el gàlib dels trens ni obstaculitzar la visibilitat dels senyals.
No es podran emmagatzemar estris o materials en els nínxols de protecció.
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187.5. Queda expressament prohibida la càrrega o descàrrega d'un tren de treballs i les operacions
amb maquinària que tingui elements mòbils, quan un tren es trobi apropant-se o circulant per
la via contigua i hi hagi risc d’envair la zona de via.

Disposicions per a la senyalització dels treballs

185.1. Els treballs se senyalitzaran sempre que es desenvolupin dintre de la zona de via o hi hagi
risc d'envair-la.
185.2. Els treballs que es desenvolupin fora de la zona de via no se senyalitzaran, sempre i quan
estigui garantit que aquesta no s’envairà. En aquests casos es delimitarà físicament la zona
de via per tal de garantir que no s’envaeix ni ocasionalment ni per accident, ja sigui per les
persones o la maquinària.
185.3. Els treballs consistents en visites i preses de dades, els quals permetin vetllar a les persones
per la seva pròpia seguretat i apartar-se’n amb antelació suficient a l’arribada del tren, no
caldrà que se senyalitzin, no obstant això sempre hauran de ser autoritzats pel centre de
comandament, com qualsevol altre.
185.4. Quan coincideixin dues o més brigades o equips en una mateixa zona, caldrà senyalitzar-la
tota com si d'un sol treball es tractés, utilitzant una única senyalització.
185.5. Per tal de protegir els agents que hagin col·locar els senyals, el centre de comandament
prescriurà marxa a la vista als trens que hagin de circular pel tram afectat mentre es posa la
senyalització.

186.

Agents de protecció de les brigades

186.1. Quan els treballs s’hagin de fer en la zona de via i en trajectes amb trens circulant, a més de
la senyalització corresponent, la protecció del personal s'encomanarà a una o més persones
que facin les tasques de protecció. Això serà d’aplicació tant a les brigades d’FGC com les
externes.
186.2. Els agents de protecció es faran càrrec de la vigilància de les circulacions que es puguin
apropar a la zona de treball a fi de garantir la seguretat dels operaris que hi hagi.
186.3. En apropar-se una circulació, l’agent protector farà senyals òptics i/o acústics d'avís. Ho
haurà de fer amb prou antelació perquè el personal de la brigada tingui temps de sortir de la
zona de via i passar a la zona de seguretat.

187.

Normes de seguretat per al personal

187.1. El personal de les brigades, equips o grups de persones que hagin d’estar o anar per la zona
de via haurà d'estar particularment instruït sobre el seu comportament a la zona de treballs.
També haurà de saber la situació dels nínxols o de les zones de seguretat més properes.
187.2. Qualsevol persona que es trobi a la zona de via, o que en algun moment hi pugui ser, haurà
de portar roba o distintius de colors llampants, amb peces reflectants, a fi de poder ser vista a
distància, fins i tot en condicions de visibilitat reduïda.
187.3. En apropar-se una circulació, el personal que efectua treballs a la via evitarà sobretot:
a) En via doble, apartar-se cap a l’altra via o situar-se a l’entrevia.
b) Travessar precipitadament la via de treball per apartar-se.
187.4. La via de treball haurà d'estar ben delimitada, mitjançant cinta o tanca, per evitar que el
personal i la maquinària ocupi per error la via en servei.
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6.3. Treballs en línies electrificades

6.4. Circulació de trens de treballs

188.

Sol·licitud d'interrupció i restabliment de tensió

190.

188.1. Per interrompre la tensió en un tram, el responsable de brigada es posarà en contacte amb el
centre de comandament per sol·licitar la interrupció, encara que ja figuri com a treball
programat.
188.2. El responsable de brigada que sol·liciti la interrupció de la tensió comunicarà les dades
següents:
a) punt quilomètric, estació o secció de catenària

Disposicions específiques

190.1. Per a la circulació de trens de treballs són vàlides les normes establertes en aquest
reglament, a més de les que es defineixen en aquest títol.
190.2. La circulació d'un tren de treballs per qualsevol trajecte de les línies, mentre no accedeixi a la
zona de treballs, es verificarà com si es tractés de qualsevol altre tipus de tren. Si no té
garantit el seu shuntatge caldrà l’establiment d’un sistema de blocatge manual.
190.3. Els vehicles lleugers o mixtes carretera-ferrocarril, amb motor o sense, que poden col·locar i
apartar-se de la via per mitjans mecànics o manuals, necessitaran l’establiment del règim
d'interceptació per tal de ser encarrilats. Aquests vehicles no ultrapassaran els límits de la
zona de treballs assignada. Fora de les zones de treballs aquests vehicles es consideraran
trens de treballs i com a tals restaran subjectes a les normes de circulació previstes en aquest
reglament.

b) via
c) motiu de la interrupció
d) nom de l'agent que la demana.
188.3. El centre de comandament farà les comprovacions oportunes amb els responsables de dur a
terme la interrupció per tal de garantir la seguretat en el procés.
188.4. A partir del moment en què s'efectua la interrupció de tensió, queda totalment prohibit
restablir-la en el tram. Únicament es podrà restablir la tensió a petició del responsable de
brigada que l’hagi sol·licitat.

189.

Circulació per trajectes sense tensió

191.

Establiment del règim d'interceptació

191.1. El règim d’interceptació s’establirà entre dues estacions o punts de blocatge per impedir
l'accés de trens al tram interceptat. Per això es tancaran els senyals de blocatge que hi pugui
haver per a l’accés al tram interceptat.
191.2. L'establiment del règim d'interceptació per a un tram determinat de via en què s'hagin
d'efectuar treballs només podrà autoritzar-lo el centre de comandament.

Es podrà autoritzar circular per una via sense tensió, quan sigui necessari, només a vehicles
amb mitjans de tracció no elèctrica. El centre de comandament, o l’agent de circulació,
s’asseguraran de l'alliberament de la via per la qual s'ha de circular sense tensió.

marxa a la vista

zona de treballs

marxa en les condicions
que prescrigui el centre de
comandament

règim d’interceptació

Fig. 191.a

192.

Expedició cap a trajectes en règim d'interceptació

192.1. El centre de comandament o els agents de circulació a les estacions, abans d'expedir un tren
de treballs cap a un trajecte en règim d'interceptació, hauran de posar-se en contacte amb el
responsable de brigada que estigui operant a l'esmentada zona per tal de concertar les
condicions particulars d’expedició i marxa dels tren.
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192.2. Sempre que un tren hagi d’accedir a un tram en règim d’interceptació serà necessari
comunicar-lo verbalment a l'agent de conducció amb prou antelació. Si el senyal de sortida de
l’estació anterior, immediata al tram en règim d’interceptació, no funcionés, caldrà autoritzar el
seu ultrapassament. Si es tracta d’un trajecte amb blocatge manual el tren s’expedirà de la
manera prevista en aquest reglament per aquests tipus de blocatge.
192.3. Sempre que calgui es notificaran als agents de conducció dels trens de treballs les condicions
de marxa necessàries per garantir la seguretat de la seva circulació i de les persones que es
trobessin treballant a la via.

193.

Circulació per via interceptada

193.1. Un cop a la via interceptada, abans d’arribar a la zona de treballs, caldrà circular amb marxa
a la vista d’acord amb les prescripcions rebudes i les que presenti la senyalització.
193.2. Dins d’un trajecte en règim d’interceptació els senyals de blocatge que hi pugui haver seran
considerats inexistents i no serà necessari autoritzar el seu ultrapassament.
193.3. Per a la sortida d’un tram en règim d’interceptació, els agents de conducció es posaran en
contacte amb els agents de circulació i no l’abandonaran fins estar autoritzats expressament
a fer-ho per mitjà de les indicacions dels senyals de blocatge, és suficient que aquesta
comunicació sigui verbal.

194.

Circulació per la zona de treballs

194.1. El agents de conducció dels trens que s'apropin a una zona de treballs, en arribar al davant
del senyal de parada fix, efectuaran parada i, tot seguit, reprendran la marxa en règim de
maniobres, extremant les precaucions i observant particularment la via i els agents que hi
treballen. En cas d'observar qualsevol perill, pararà immediatament.
194.2. Dins dels límits de la zona, els agents de conducció realitzaran totes les maniobres i els
moviments que els indiqui el responsable de brigada i no podran abandonar el lloc fins que no
els ho prescrigui l'esmentat agent.
194.3. Quan diversos trens hagin d'operar en una mateixa zona de treballs, caldrà que els respectius
agents de conducció estiguin relacionats amb mitjans de comunicació prou fiables.
S'asseguraran de no ocasionar cap situació de risc, mantenint un contacte permanent. Si
s’interrompen les comunicacions, el cap de brigada o, si s’escau el centre de comandament,
actuarà com a intermediari.
194.4. Els trens que operin simultàniament dins la mateixa zona de treballs, hauran de dur sempre
encesos els senyals de cap i de cua, tant de dia com de nit, encara que estiguin aturats.
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ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĂĂĚũĂĐĞŶƚĞŶĞůƚƌĂŵĚ͛ŽďƌĂW<ϲнϴϲϴĂůW<>ϲнϵϰϯͲŽŶĂŽƌŶĞůůăZŝĞƌĂͲ
&ĂƐĞϭ͘
>ĞƐŽďƌĞƐĞƐǀĂŶŝŶŝĐŝĂƌůĂŶŝƚĚĞĚŝƵŵĞŶŐĞĂĚŝůůƵŶƐϳʹϴĚ͛Ăďƌŝů͕ŝĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ͕ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚ
ĚĞůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ͕ĞƐƚƌŽďĂǀĞŶĞŶůĂĨĂƐĞĨŝŶĂůĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͘>͛ĞŵƉƌĞƐĂĂĚũƵĚŝĐĂƚăƌŝĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐ
ĞƐEtZz͕^͘>͕ĞƐƐĞŶƚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞůƚğĐŶŝĐƋƵĞƐƵďƐĐƌŝƵĞůƉƌĞƐĞŶƚŝŶĨŽƌŵĞ͘
Ϯ


&ŝŐƵƌĂϭ͘ƌŽƋƵŝƐĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſŽďƐĞƌǀĂĚĂƐŽƚĂǀŝĂϭĞŶWŽƵŽƌŶĞůůăƵŶ
ĐŽƉĚĞƐĐŽďĞƌƚƐĞůƐƉƌŝŵĞƌϭϴŵĚĞůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͘

EdEd^

ůϭϰĚĞŵĂŝŐĚĞϮϬϭϴ͕&'ĐŽŵƵŶŝĐĂǀŝĂĞŵĂŝůĂůƚğĐŶŝĐƋƵĞƐƵďƐĐƌŝƵ͕ĚĞů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶĂ
ĨŝƐƐƵƌĂĞŶůĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂƐŽƚĂǀŝĂϭĞŶůĞƐƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĚĞůƉŽƵĚĞďŽŵďĞƐĚĞů͛ĞƐƚĂĐŝſŽƌŶĞůůă
ZŝĞƌĂƐŝƚƵĂƚĂůW<ϲнϴϳϱĚĞƐĐŽďĞƌƚĂĚƵƌĂŶƚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſĚĞǀŝĂĚƵƚƐĂƚĞƌŵĞƉĞƌ
ů͛ĞŵƉƌĞƐĂ/ŶĨĞƐĂ͘
ŶĐŽŶĐƌĞƚůĂĨŝƐƐƵƌĂĞƐƐŝƚƵĂĞŶƚƌĞĞůƐƉƵŶƚƐƋƵŝůŽŵğƚƌŝĐƐW<ϲнϵϬϬĂůϲнϵϯϬƚĂůĐŽŵŵŽƐƚƌĂůĂ
&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϭ͘


ĞŐƵƚĂů͛ĂƉĂƌŝĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĨŝƐƐƵƌĂ͕ĞƐǀĂƉƌŽĐĞĚŝƌĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƌů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶƐĞŐŽŶƚƌĂŵ
ĚĞǀŝĂĚĞϭϴŵƐĞƉĂƌĂƚϯϲŵĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚƌĂŵĨŝƐƐƵƌĂƚ͘
ů ƉƌŽĐĠƐ Ě͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚ ĚĞ ǀŝĞƐ ĞƐ ǀĂ ƌĞƉĞƚŝƌ ƚĂŶƚ ƉĞƌ s/ ϭ ĐŽŵ ƉĞƌ s/Ϯ Ăŵď ĐĂƌăĐƚĞƌ
Ě͛ŵĞƌŐğŶĐŝĂ ĚĞŐƵƚ Ă ůĂ ŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂ ƋƵĞ ƉŽĚƌŝĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌ ĚĞƐĐŽďƌŝƌ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ůůŽƐĂ
ĐŽůͼůĂƉƐĂĚĂ͘
>ĂŶŝƚĚĞůϮϰĚĞŵĂŝŐĞƐǀĂĚƵƌĂƚĞƌŵĞů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞůƚƌĂŵĞŶs/ϮƉĂƌĂůͼůĞůĂůƋƵĞĞƐǀĂ
ĂŝǆĞĐĂƌĞŶǀŝĂϭ͘ůƚğĐŶŝĐƋƵĞƐƵďƐĐƌŝƵƐşƋƵĞǀĂĂƐƐŝƐƚŝƌĂůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſ͘




&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϮ͘ŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞs/ϮĞŶĞůƚƌĂŵƉĂƌĂůͼůĞůĂů
ũĂĂŝǆĞĐĂƚƉĞƌs/ϭĞŶWŽƵŽƌŶĞůůă



&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϭ͘ƐƉĞĐƚĞĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſĞŶůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂƐŽƚĂǀŝĂĞŶĞůW<ϲнϵϬϬͲWŽƵŽƌŶĞůůă͘




>Ă&ŝŐƵƌĂϭŵŽƐƚƌĂů͛ĞƐƋƵĞŵĂĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſƚƌŽďĂĚĂĚƵƌĂŶƚůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞƐƵďƐƚŝƚƵĐŝſĚĞ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĂƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĞŵƉƌĞƐĂ/ŶĨĞƐĂ͘
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*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϯ


ϰ






&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϯ͘ƐƉĞĐƚĞĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂƐŽƚĂs/ϮĞŶĞůƚƌĂŵĚĞůWŽƵŽƌŶĞůůă







&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϰ͘ƐƉĞĐƚĞĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſĞŶĞůƐĞŐŽŶƚƌĂŵĂŝǆĞĐĂƚĚĞs/ϭĞŶWŽƵŽƌŶĞůůăͲZŝĞƌĂ

ƐǀĂĐŽŶƐƚĂƚĂƌƉĞƌƉĂƌƚĂƋƵĞƐƚƚğĐŶŝĐƋƵĞůĂůůŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƵŶĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſŵŽĚĞƌĂĚĂ͕ƐĞŶƐĞ
ĚĞƐƉƌĞŶŝŵĞŶƚ Ŷŝ ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚ ĚĞ ŵĂƐƐĂ͕ Ŷŝ ƚĂŵƉŽĐ ĐĂƉ ŝŶĚŝĐŝ ĚĞ ĐŽůͼůĂƉƐĞ͕ ƚĂŶƚ ƐŽůƐ ůĂ
ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſŝŶĐŝƉŝĞŶƚůŽĐĂůŝƚǌĂĚĂĂůĐĞŶƚƌĞĚĞs/ϮĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂĨŝƐƐƵƌĂŽďƐĞƌǀĂĚĂƉĞƌ/ŶĨĞƐĂĂů
ĐĞŶƚƌĞĚĞs/ϭ͘



WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐǀĂƉƌŽĐĞĚŝƌĂůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſĚĞůĂůůŽƐĂƐŽƚĂǀŝĂϭĞŶĞůƐĞŐŽŶƚƌĂŵ;ǀĞƵƌĞ͋͋ƌƌŽƌ͊
EŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘Ϳ Ğů ĚŝĂ ϭϮ ĚĞ ũƵŶǇ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ŝ ĞƐ ǀĂ ŽďƐĞƌǀĂƌ
;&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϰͿƋƵĞůĂůůŽƐĂƚĂŵďĠƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƵŶďŽŶĂƐƉĞĐƚĞ͕ƐĞŶƐĞƌŽƚƵƌĞƐ͕ŶŝƚĂŵƉŽĐĐĂƉ
ĐŽůͼůĂƉƐĞĂŵďĚĞƐƉƌĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚĚĞŵĂƐƐĂ͕ŶŽŵĞƐůůĞƵŐĞƌĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſĚĞůĂůůŽƐĂ
ƐŽƚĂů͛ĞŝǆĚĞs/ϭƐŝŵŝůĂƌŽƉƌăĐƚŝĐĂŵĞŶƚŝŐƵĂůĂůĂƋƵĞǀĂŶŽďƐĞƌǀĂƌĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵĂŝǆĞĐĂƚ
ĚĞǀŝĂϭŝĞŶů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞs/Ϯ͘;&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϭͿ͘

hŶ ĐŽƉ ĨŝŶĂůŝƚǌĂĚĂ ůĂ /ŶƐƉĞĐĐŝſ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ĞŶ ǌŽŶĂ WŽƵ ŽƌŶĞůůă͕ ŝ ĐŽŵ Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĂĐƚƵĂĐŝſ
Ě͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ͕ĞƐǀĂƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶĂĐĂŵƉĂŶǇĂĚ͛ĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂ͕ƚĂŶƚĂǀŝĂϭĐŽŵ
ĂǀŝĂϮĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϳϬĂůϲнϵϰϱĚĞĨŝŶŝƚƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĐŽŵĂƚƌĂŵĂĨĞĐƚĂƌƉĞƌůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͕
ĂƐƐĂũŽƐƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝŶŽďƚĞŶŝƌǀĂůŽƌƐĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂƚƐĚĞƚĞŶƐŝſĂĚŵŝƐƐŝďůĞĚĞůƚĞƌƌĞŶǇĂĐƚƵĂůƐŽƚĂ
ůĂůůŽƐĂŝƉŽĚĞƌĞǆƚƌĞƵƌĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂůƌĞƐƉĞĐƚĞĚĞůĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĂĚƵƌĂƚĞƌŵĞĞŶ
ĂƋƵĞƐƚƚƌĂŵ͘

>ĂǌŽŶĂĨŝƐƐƵƌĂĚĂŽĐƵƉĂĞůƐƉƌŝŵĞƌϵŵĚĞůĂǌŽŶĂĂŝǆĞĐĂĚĂ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞĨŝŶƐĂůƐϭϴŵĂŝǆĞĐĂƚƐ
ĞŶĚŝƌĞĐĐŝſ^ĂŶƚŽŝŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂǀĞŶĐĂƉĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͘

ƐǀĂŶŵĂƌĐĂƌƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϬĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝƐƚƌŝďƵŢƚƐĂůůůĂƌŐĚĞůĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂƚĂůŝ
ĐŽŵŵŽƐƚƌĂůĂ&ŝŐƵƌĂϮĚĞůƐƋƵĂůƐŶŽŵĠƐǀĂŶƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂƚƐĞůƐŶƷŵĞƌŽƐWϭ͕WϮ͕Wϯ͕Wϰ͕WϵŝWϭϬ
ĞůƉĂƐƐĂƚϭϱĚĞũƵŶǇĚĞϮϬϭϴĚĞŐƵƚƚĞŵĞƐŽƌŐĂŶŝƚǌĂƚŝƵƐŝĚĞǀŝĂƉĞƌƉĂƌƚĚĞ&'͘


*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD



*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϱ


ϲ






&ŝŐƵƌĂϯ͘ZĞƐƵůƚĂƚƐĚĞůŐŽůƉĞŝŐƉĞůƐϲĂƐƐĂũŽƐĚƵƚƐĂƚĞƌŵĞĞŶůĂǌŽŶĂĚ͛ŝŶĨůƵğŶĐŝĂĚĞůWŽƵŽƌŶĞůůă͘



&ŝŐƵƌĂϮ͘ƐƋƵĞŵĂĂŵďůĂƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſŽďƐĞƌǀĂĚĂŝůĂůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂĂ
ƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶĞůƚƌĂŵĂĨĞĐƚĂƚ͘ůƐƉĞŶĞƚƌŽƐĨŝŶĂůŵĞŶƚĞǆĞĐƵƚĂƚƐǀĂŶƐĞƌĞůƐWϭ͕WϮ͕Wϯ͕Wϰ͕WϵŝWϭϬ͘ůƐƉĞŶĞƚƌŽƐWϱ͕Wϲ͕
Wϳ͕WϴŶŽǀĂŶƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂƚƐ͘sĂŶƐĞƌƌĞĂůŝƚǌĂƚƐůĂŶŝƚĚĞůϭϱĚĞũƵŶǇĚĞϮϬϭϴ͘

>ĂǌŽŶĂƋƵĞŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚƐĞŵďůĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉĞƌůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſƉŽĚƌŝĂĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƵŶĂůůĂŐĂƌŝĂĚ͛ƵŶƐ
ϳϱŵ͕ůŽĐĂůŝƚǌĂĚĂĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϳϬĂůW<ϲнϵϰϱƚĂůŝĐŽŵŵŽƐƚƌĂĞůĐƌŽƋƵŝƐĂĚũƵŶƚ͘
ůƌĞƐƵůƚĂƚŽďƚŝŶŐƵƚĚĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŝŶĚŝĐĂƚƐ͕ƐŽŶĞůƐƋƵĞĞƐŵŽƐƚƌĞŶĞŶůĂ&ŝŐƵƌĂϯ͗


Ğů͛ŽďƐĞƌǀĂĐŝſƌăƉŝĚĂĚĞůƌĞƐƵůƚĂƚĞƐǀĂĚĞĚƵŝƌůĂŵĂůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚƉŽƌƚĂŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇĞŶĞůƐ
ƉƌŝŵĞƌƐŵĞƚƌĞƐƐŽƚĂůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͕ĂŵĞƐĚ͛ĂƉƌĞĐŝĂƌͲƐĞŶŽŵďƌŽƐŽƐǀĂůŽƌĚĞŐŽůƉĞŝŐŝŐƵĂů
ĂĐĞƌŽƋƵĞƉŽĚƌŝĂŝŶĚŝĐĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞďƵŝƚƐƐĞŶƐĞƚĞƌƌĞŶǇĚĞƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚƐŽƚĂůĂůůŽƐĂ͘
^ŝ ďĠ ĞƐ ĐĞƌƚ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƐƉĞĐĐŝſ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ŶŽ ǀĂ ŵŽƐƚƌĂ ĐĂƉ ǌŽŶĂ ĐŽůͼůĂƉƐĂĚĂ͕ ŝ ŶŽŵĠƐ
Ɛ͛ĂƉƌĞĐŝĂǀĞŶ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ƋƵĞ ǀĂ ƚƌŽďĂƌͲƐĞ Ăů WŽƵ
Ě͛ůŵĞĚĂ͕ƐŝƋƵĞĞƐĐĞƌƚ͕ƋƵĞĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĂďŽƋƵĞŶƌĞƐƵůƚĂƚƐŵŽůƚĚŽůĞŶƚƐĂŵď
ĞǀŝĚĞŶĐŝĞƐĚĞďƵŝƚƐƐŽƚĂůĂůůŽƐĂ͕ĞůƋƵĞƉŽĚƌŝĂ͕ĞŶƵŶƉĞƌşŽĚĞĚĞƚĞŵƉƐŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ͕ĚĞƌŝǀĂƌ
ĞŶĐŽůͼůĂƉƐĞƐƉĂƌĐŝĂůƐĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͕ĚŽŶĂƚƋƵĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŶƚůĂůůŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂ
ĐĂŶƚĞůůŵŽůƚƌĞĚƵŢƚ͕ϯϬĐŵ͕ŝƐĞŶƐĞĐĂƉĂƌŵĂĚƵƌĂ͘
WĞƌĂƋƵĞƐƚĂƌĂſ͕ŝƉĞƌƚĂůĚ͛ĞǀŝƚĂƌĞůƐĞĨĞĐƚĞƐĚ͛ƵŶƉŽƐƐŝďůĞĐŽůͼůĂƉƐĞƐŽďƚĂƚĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂ
ǀŽůƚĂ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ͕ Ğů ƚğĐŶŝĐ ƋƵĞ ƐƵďƐĐƌŝƵ ǀĂ ĐƌĞƵƌĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ Ăŵď
ZdZ Ě͛DZ'E/ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ ŝ ĂƵƐĐƵůƚĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĐŽŵƉƌĞƐĂ
ĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϳϬĂůW<ϲнϵϰϱ͘
ůƐŝƐƚĞŵĂĞƐǀĂŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞŶůĂǌŽŶĂĚ͛ŝŶĨůƵğŶĐŝĂƚĂŶƚĂǀŝĂϭĐŽŵĂǀŝĂϮĂŵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞůĞĐƚƵƌĂ
ĂƵƚŽŵăƚŝĐĂ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ dĞŽĚŽůŝƚ ĂƵƚŽŵăƚŝĐ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵĂďůĞ ĚĞ Ϭ͘ϱ͟ ĚĞ ƉƌĞĐŝƐŝſ ĚĞ ŵĞƐƵƌĂ
Ě͛ĂŶŐůĞƐŝϬ͘ϲŵŵнϭƉƉŵĞŶŵĞƐƵƌĂĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĞƐ͕ĂŵďŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƐĞŶƐŽƌŵĞƚĞŽƌŽůžŐŝĐŝ
ĐŽŶŶĞǆŝſĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŐƌăĨŝĐĂĚĞĚĂĚĞƐƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂĂ&'ĞŶƚĞŵƉƐƌĞĂůŝ
ƉĞƌŝŶƚĞƌŶĞƚůĞƐůĞĐƚƵƌĞƐĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂŵďƵŶƚĞŵƉƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐƉƵŶƚ
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ϳ


ϴ





ůůĞŐŝƚƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮŚŽƌĞƐĚĞƐĚĞůĂƐĞǀĂůĞĐƚƵƌĂ͘>͛ĂƵƐĐƵůƚĂĐŝſƐ͛ŚĂŵĂŶƚŝŶŐƵƚĨŝŶƐĂůŵŽŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŝŶŝĐŝĚĞůĞƐŽďƌĞƐƋƵĞĞŶƐŽĐƵƉĞŶ͘





&ŽƚŽŐƌĂĨŝĂϱ͘ǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƐƐĂŝŐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂWϯŝWϭϬĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůWŽƵŽƌŶĞůůăůĂŶŝƚĚĞůϭϱĚĞůũƵŶǇ
ĚĞϮϬϭϴ

ĞůůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĞůƐĞƵĚŝĂĞŶĞůƚƌĂŵĚĞůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂŝĚĞůƐĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂƐƐĂũŽƐĚĞ
ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſ ĚŝŶăŵŝĐĂ ŝ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ƋƵĞ ǀĂŶ ƐĞƌ ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ͕ ĞƐ ǀĂ ĐŽŶĐůŽƵƌĞ Ğů
ƐĞŐƺĞŶƚ͗
ϭ͘ >ĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͕ƚĂŶƚƐŽƚĂs/ϭĐŽŵƐŽƚĂs/Ϯ͕ĞŶĞůƚƌĂŵĚ͛ŝŶĨůƵğŶĐŝĂĚĞůWŽƵ
ŽƌŶĞůůăϲнϴϳϬĂůϲнϵϰϱ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſĚŝƌĞĐƚĂƐŽƚĂǀŝĞƐ͕ƵŶďŽŶĂƐƉĞĐƚĞ
ĂƉĂƌĞŶƚ͕ƐĞŶƐĞƌŽƚƵƌĞƐ͕ĐĂƉĐŽůͼůĂƉƐĞŶŝĐĂƉĚĞƐƉƌĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚĚĞŵĂƐƐĂ͕
ŝŵŽƐƚƌĂƵŶĂůůĞƵŐĞƌĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſĞŶůĂůůŽƐĂƐŽƚĂů͛ĞŝǆĚĞůĞƐsŝĞƐϭŝϮƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ
ŶŽŚĂŶĚĞƌŝǀĂƚĞŶĐŽůͼůĂƉƐĞŶŝĐĂƉƌŽƚƵƌĂĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͘

Ϯ͘ ĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂƐĞ͛ŶĚĞĚƵĞŝǆƵŶĂŵĂůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚ
ƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ĞŶ ĞůƐ ƉƌŝŵĞƌƐ ŵĞƚƌĞƐ ƐŽƚĂ ůĂ ůůŽƐĂ ĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͕ ŝ ĞƐ ĐŽŶƐƚĂƚĞŶ
ŶŽŵďƌŽƐŽƐǀĂůŽƌĚĞŐŽůƉĞŝŐŝŐƵĂůĂĐĞƌŽƋƵĞƉŽĚƌŝĂŝŶĚŝĐĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞďƵŝƚƐƐĞŶƐĞ
ƚĞƌƌĞŶǇĚĞƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚƐŽƚĂůĂůůŽƐĂ͘

ϯ͘ >Ă ůůŽƐĂ ŶŽ ŵŽƐƚƌĂ ĐĂƉ ǌŽŶĂ ĐŽůͼůĂƉƐĂĚĂ͕ ŝ ŶŽŵĠƐ Ɛ͛ĂƉƌĞĐŝĂǀĞŶ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůƋƵĞǀĂƚƌŽďĂƌͲƐĞĂůWŽƵĚ͛ůŵĞĚĂ͘

ϰ͘ ŽŶĂƚƋƵĞĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĂďŽƋƵĞŶƌĞƐƵůƚĂƚƐŵŽůƚĚŽůĞŶƚƐĂŵďĞǀŝĚĞŶĐŝĞƐ
ĚĞďƵŝƚƐƐŽƚĂůĂůůŽƐĂ͕ĞůƚğĐŶŝĐƋƵĞƐƵďƐĐƌŝƵĐŽŶƐƚĂƚĂƋƵĞ͕ĞŶƵŶƉĞƌşŽĚĞĚĞƚĞŵƉƐ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ͕ůĂǌŽŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂƉŽĚƌŝĂĚĞƌŝǀĂƌĞŶĐŽůͼůĂƉƐĞƉĂƌĐŝĂůƐŝͬŽůŽĐĂůŝƚǌĂƚƐ
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ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ĐŽŶƚƌĂ ǀŽůƚĂ ƉĞƌ ĞǀŽůƵĐŝſ ĚĞ ůĂ ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͕ ĚŽŶĂƚ ƋƵĞ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŶƚůĂůůŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐĂŶƚĞůůŵŽůƚƌĞĚƵŢƚ͕ϯϬĐŵ͕ƐĞŶƐĞĐĂƉĂƌŵĂĚƵƌĂ͕
ŝƉƌĞƐĞŶƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐƐŝŵŝůĂƌƐĂůĂůůŽƐĂĚĞůWŽƵůŵĞĚĂ͘

ϱ͘ ůƚğĐŶŝĐƋƵĞƐƵďƐĐƌŝƵǀĂĐŽŶƐƚĂƚĂƌƋƵĞEKĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƵŶĂĂĐƚƵĂĐŝſĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ
ŽƌĞĨŽƌĕĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌĚ͛ŵĞƌŐğŶĐŝĂƉĞƌĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂ͘

ϲ͘ ^şĞŶĐĂŶǀŝ͕ŝƉĞƌƚĂůĚ͛ĞǀŝƚĂƌĞůƐĞĨĞĐƚĞƐĚ͛ƵŶƉŽƐƐŝďůĞĐŽůͼůĂƉƐĞƐŽďƚĂƚĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂ
ǀŽůƚĂĞŶĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂ͕ĞƐǀĂƉƌĞƐĐƌŝƵƌĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĂŵďZdZĚ͛DZ'E/
Ě͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞŝĂƵƐĐƵůƚĂĐŝſĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϳϬĂů
W<ϲнϵϰϱ͘

ϳ͘ dĂŵďĠĞƐǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƋƵĞ͕ĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌĚ͛hZ'E/͕ĞƐƉƌŽĐĞĚĞŝǆŝĂ
ůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſĚĞůƚĞƌƌĞŶǇƐŽƚĂƚŽƚĞůƚƌĂŵĚĞůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϳϬĂů
ϲнϵϰϱ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ůĂ ŝŶũĞĐĐŝſ ĚĞ ƌĞƐŝŶĞƐ ďŝͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ Ăŵď ƐƵĨŝĐŝĞŶƚ ĞǆƉĂŶƐŝſ ŝ
ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝŽŵƉůŝƌůĞƐĐĂǀŝƚĂƚƐďƵŝĚĞƐĚĞƚĞƌƌĞŶǇƐĞŶƐĞĨŝŶƐ
ŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŝǆŝĂůĂŵŝůůŽƌĂĚĞůƚĞƌƌĞŶǇĚĞƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚĚĞůĂůůŽƐĂĞŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ
ϭ͘ϬϬŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚƐŽƚĂůĂďĂƐĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂŝĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ͕ĞƐĐŽŶĨĞƌĞŝǆŝƵŶ
ƐƵƉŽƌƚĞƐƚĂďůĞĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ŵď ĂƋƵĞƐƚĞƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ Ğů ƚğĐŶŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ƐƵďƐĐƌŝƵ ƉĞƌ ĞŶĐăƌƌĞĐ Ě͛&' ǀĂ ƌĞĚĂĐƚĂƌ ůĂ
ŵĞŵžƌŝĂ ǀĂůŽƌĂĚĂ ĚĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ƉĞƌ Ă ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ ŝ ŵŝůůŽƌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ƐŽƚĂ
ĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂĞŶƚƌĞĞůW<ϲнϴϲϴĂůW<ϲнϵϰϯ͘
>͛ǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞƐǀĂŝŶŝĐŝĂƌĞůϳĚ͛ĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĨĂƐĞĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſŝĚƵƌĂŶƚ
ůĞƐƋƵĂůƐŚĂƐƵĐĐĞŢƚůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂƋƵĞĞƐĚĞƚĂůůĂĞŶĞůƐĞŐƺĞŶƚĂƉĂƌƚĂƚ͘
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ϵ


ϭϬ



ϯ



^Z/W/M>^KZ^Yh^͛yhdE

>ǭĂďĂƐƚĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůƉŽƵĚĞů͛ƐƚĂĐŝſŽƌŶĞůůăZŝĞƌĂŝŶĐůŽƵůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞ
ǀŝĂƐŽďƌĞďĂůĂƐƚĞŶƚŽƚĞůƚƌĂŵĐŽŵƉƌĞƐĞŶƚƌĞĞůW<ϲнϴϲϴĂůW<ϲнϵϰϯĞŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϳϱŵ͘
ŶĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĞƐƉŽƌƚĂĂƚĞƌŵĞůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſĚĞůƚĞƌƌĞŶǇƐŽƚĂůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂĂůŵĞŶǇƐ
ĞŶƵŶĂĨƌĂŶũĂĚ͛ƵŶŵĞƚƌĞĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚŝĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĂĂĚũĂĐĞŶƚĂůƉŽƵĞŶůŽŶŐŝƚƵĚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ Ăŵď ǌŽŶĞƐ ĚĞ ďƵŝƚ Ž ƚĞƌƌĞŶǇ ĚĞ ŵŽůƚ ďĂŝǆĂ ĐŽŵƉĂĐŝƚĂƚ ĂƚĞŶĞŶƚ ĂůƐ ĂƐƐĂũŽƐ ĚĞ
ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂ͘
WĞƌ Ă ůĂ ŝŶũĞĐĐŝſ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ƐŽƚĂ ůĂ ůůŽƐĂ ĐŽŶƚƌĂ ǀŽůƚĂ ĚĞ ƚƷŶĞů ĚĞŐƵƚ Ă ůĞƐ
ĐĂǀŝƚĂƚ͕ďƵŝƚƐŝǌŽŶĞƐĚĞƌĞŶƚĂƚĚĞƚĞƌƌĞŶǇĚĞŐƵƚĂů͛ĂƌƌŽƐƐĞŐĂŵĞŶƚĚĞĨŝŶƐŝƉĂƌƚşĐƵůĞƐĨŝŶĞƐĚĞ
ƚĞƌƌĞŶǇƉƌŽǀŽĐĂƚƉĞƌůĂĐĂƉƚĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂĚĞůƐŶŝǀĞůůƐŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĂůůŽƐĂĞŶĞůďŽŵďĂŵĞŶƚĚĞů
ƉŽƵĞƐƉůĂŶƚĞũĂƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂďĂƐĞĚ͛ŝŶũĞĐĐŝŽŶƐĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚăďŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĚĞ
ŵŽůƚĂůƚĂƌĞĂĐƚŝǀŝƚĂƚD^dZZKDWϯϱϱĚĞůĂĐĂƐĂ^&ĚŽŶĂƚƋƵĞůĂƌĞƐŝŶĂũĂǀĂƐĞƌƉƌŽǀĂĚĂ
ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ ĚĞů ƉŽƵ ĚĞ ďŽŵďĞƐ Ě͛ůŵĞĚĂ ŽŶ Ɛ͛ŚĂǀŝĂ ƉƌŽĚƵŢƚ Ğů ĐŽůͼůĂƉƐĞ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ
ĐŽŶƚƌĂ ǀŽůƚĂ͕ ŝ ĚŽŶĂƚ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚĂ ƌĞƐŝŶĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĞǆƉĂŶƐŝǀŝƚĂƚ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƐĞŐŽŶƐ Ğů
ĐĂƚĂůŝƚǌĂĚŽƌƵƚŝůŝƚǌĂƚŝƉĞƌŵĞƚůĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſŝĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſĚĞůƚĞƌƌĞŶǇƉĞƌŵŝƚũĂĚĞůĂƐĞǀĂ
ŝŶĨŝůƚƌĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ƉĞƚŝƚƐ ŐƌĂŶƐ ĚĞ ůĞƐ ƐŽƌƌĞƐ ĚĞů ƐƵďƐŽů ƉƌŽǀŽĐĂŶƚ ĨŽƌƚĞƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĞŶ Ğů
ƚĞƌƌĞŶǇŽƌŝŐŝŶĂŶƚů͛ĞǆƉƵůƐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂŝůĂƐĞǀĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ͘



͛ĂůƚƌĞďĂŶĚĂ͕ůĂƌĞƐŝŶĂƐŽůŝĚŝĨŝĐĂĞŶϭϬƐĞŐŽŶƐĂŵďĞůƋƵĞĞƐŐĂƌĂŶƚĞŝǆƋƵĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚŝŐƵŝ
ůŽĐĂůŝƚǌĂƚĞŶĞůƉƵŶƚĚĞĚŝƐƐĞŶǇĚ͛ŝŶũĞĐĐŝſŝŶŽĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶŐƌĂŶƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ
ŝŶũĞĐƚĂĚĂ͘ ŵď ůĂ ƋƵĂů ĐŽƐĂ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ĞǆĞĐƵƚĂƌ ŶŽŵďƌŽƐĞƐ ŝŶũĞĐĐŝŽŶƐ ƉƌŽƉĞƌĞƐ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚǌĂŶƚĞůƚĞƌƌĞŶǇƐŽƚĂůĂůůŽƐĂ͘
dĂŶƚŵĂƚĞŝǆ ůĂƌĞƐŝŶĂŚĂ ĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂĚĂŝĂƐƐĂũĂĚĂ ĞŶ ůĂǌŽŶĂĚĞůWŽƵůŵĞĚĂ͕ ŵŽƐƚƌĂŶƚƵŶĂ
ůůĞƵŐĞƌĂ ƌŝŐŝĚŝƚǌĂĐŝſ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ĚĞŐƵƚ Ă ůĂ ĨůĞǆŝďŝůŝƚĂƚ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĐŽƉ ŝŶũĞĐƚĂĚĂ͕ ŝ ůĂ
ůůĞƵŐĞƌĞƐĂĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĨĂƋƵĞůĞƐĐĂƉĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůƚĞƌƌĞŶǇƉŽĐƌĞƐŝƐƚĞŶƚŶŽĞƐƐŽďƌĞĐĂƌƌĞŐƵŝŶ͘
ůĚŝƐƐĞŶǇĚĞůĞƐŝŶũĞĐĐŝŽŶƐ͕Ɛ͛ŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚĂƚĞŶĞŶƚĂůĂĐƌĞĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĐĂƉĂŚŽŵŽŐğŶŝĂĚĞƚĞƌƌĞŶǇ
ƚƌĂĐƚĂƚ͕ĚĞĂůŵĞŶǇƐϭ͘ϬϬŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚƐŽƚĂůĂůůŽƐĂĚĞǀŝĂĞůƋƵĞƐƵƉŽƐĂƵŶĂŝŶũĞĐĐŝſĂϭ
͘ϬϬŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĂŵďůůĂŶĐĞƐĚ͛ŝŶũĞĐĐŝſĚĞůŽŶŐŝƚƵĚϮ͘ϬϬŵƉĞƌŵĂŶƚĞŶŝƌůĂďŽĐĂĚ͛ŝŶũĞĐĐŝſ
ƉĞƌ ƐŽďƌĞ ĚĞů ŶŝǀĞůů ĚĞ ǀŝĂ͘ ŵď ĂƋƵĞƐƚ ŝŶũĞĐĐŝſ Ɛ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝǆ ůĂ ŵŝůůŽƌĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ĚĞ
ƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ĚĞ ǀŝĂ ĚƵƉůŝĐĂŶƚ Ž ƚƌŝƉůŝĐĂŶƚ ůĂ ƚĞŶƐŝſ ĂĚŵŝƐƐŝďůĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ƋƵĞ
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂƉĞƌƐŽƚĂĚĞůǀĂůŽƌƐĚĞϬ͘ϭDƉĂ͕ĂƐƐŽůŝŶƚǀĂůŽƌĂƵŶĐŽƉŝŶũĞĐƚĂƚĚĞϬ͘ϮDƉĂ
ĂϬ͘ϯDƉĂ͘
>͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐĞƐƉůĂŶƚĞũĂĚĞĨŽƌŵĂĂůƚĞƌŶĂĚĂƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĂůůŽƐĂĞƐ
ƐŝƚƵĂƉĞƌƐŽƚĂĞůŶŝǀĞůůĚĞďĂůĂƐƚƵŶƐϳϬĂϴϬĐŵĞŶĞůƉƵŶƚŵŝŐĚĞůƚƷŶĞůƚĂůŝĐŽŵŵŽƐƚƌĞŶůĞƐ
ƐĞŐƺĞŶƚĨŝŐƵƌĞƐ͗



ůǀŽůƵŵƐĚ͛ŝŶũĞĐĐŝſƋƵĞĞƐƉůĂŶƚĞŐĞŶĞƐďĂƐĞƐĞŶĞůƐĐăůĐƵůƐŝĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶƐĐŽŵƉƌŽǀĂƚƐƉĞƌůĂ
ƉƌĂĐƚŝĐĂŝĞůƌĞƐƵůƚĂƚĞĨŝĐŝĞŶƚŽďƚŝŶŐƵƚĞŶůĂǌŽŶĂƚƌĂĐƚĂĚĂĚĞůWŽƵůŵĞĚĂ͘ŝǆşŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƐ
ƉůĂŶƚĞũĂƵŶĂĐŽŶƐƵŵĚĞϲϬŬŐĚĞƌĞƐŝŶĂƉĞƌŵůĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ͕ĞƐĂĚŝƌ͕ϲϬŬŐĚĞƌĞƐŝŶĂƉĞƌƉƵŶƚ
Ě͛ŝŶũĞĐĐŝſ͘
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*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϭϭ


ϭϮ





ϰ

/E/E/KhZZ'hϭϯ:hEzϮϬϭϵ

>ĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂŚĂƐƵĐĐĞŢƚĚƵƌĂŶƚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞƌĞŝŶũĞĐĐŝſĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞůW<ϲнϵϬϬĞŶůĂǌŽŶĂƋƵĞ
ĞƐŵŽƐƚƌĂĞŶůĂĨŝŐƵƌĂĂŶƚĞƌŝŽƌŝƋƵĞĞƐƌĞƉƌŽĚƵĞŝǆĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĂŵďŵĞƐĚĞƚĂůů͗



ůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ĚĞ ŝŶũĞĐĐŝſ Ɛ͛ŚĂŶ ĞǆĞĐƵƚĂƚ ĚĞƐ ĚĞ Ğů W< ϲнϴϲϴ ĨŝŶƐ Ăů W< ϲнϵϮϲ ĞŶ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϱϴ͕ϬϬŵ͘ >Ă ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ ĚĞůƐ ϭϳŵ ƌĞƐƚĂŶƚƐ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚ ĨŝŶƐ Ăů W< ϲнϵϰϯ͕ ĞŶ Ğů
ŵŽŵĞŶƚĚĞƌĞĚĂĐĐŝſĚĞůƉƌĞƐĞŶƚŝŶĨŽƌŵĞĞŶĐĂƌĂŶŽƐ͛ŚĂŶĞǆĞĐƵƚĂƚ͘
ĞŐƵƚ Ăů ƌĞƐƵůƚĂƚ Ě ĞůĞƐ ƉƌŽǀĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞƐ Ăŵď ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſ ĚŝŶăŵŝĐĂ ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕ŝŽďƐĞƌǀĂŶƚƋƵĞůĂŵŝůůŽƌĂĞŶůĂĐŽŵƉĂĐŝƚĂƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇĞƐƐŝƚƵĂǀĂĞŶǀĂůŽƌŵĞƐ
ďĂŝǆŽƐĂůƐĞƐƉĞƌĂƚƐ͕ĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌƉƌŽĐĞĚŝƌĂůĂƌĞŝŶũĞĐĐŝſĚ͛ƵŶĂǌŽŶĂƉƵŶƚƵĂůĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞůW<
ϲнϵϬϬƉĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂƌƐŝƐ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝĂŵŝůůŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚƉŽƌƚĂŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞů
ǀŽůƵŵĚĞƌĞƐŝŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚƐŽƚĂůĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͘
ůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞƌĞŝŶũĞĐĐŝſĞƐǀĂŶƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞŶƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞϳ͕ϬϬŵƚĂůĐŽŵĞƐŵŽƐƚƌĂĞŶůĂ
ƐĞŐƺĞŶƚŝŵĂƚŐĞŝǀĂŶĐŽŵĞŶĕĂƌĞůƚƌĞďĂůůƐůĂŶŝƚĚĞĚŝůůƵŶƐĂĚŝŵĂƌƚƐĚŝĞƐϭϬĂϭϭĚĞũƵŶǇĚĞ
ϮϬϭϵ͘


^͛ŚĂŶƉƌĞǀŝƐƚƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϰƉƵŶƚŶŽƵƐĚ͛ŝŶũĞĐĐŝſĂŵďĂĚŵŝƐƐŝſĚĞƌĞƐŝŶĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂ
ƉƌŝŽƌŝĂƚĞŶĞŶƚĂůƐĐĂŶǀŝƐĚĞƉƌĞƐƐŝſĞŶů͛ĂĚŵŝƐƐŝſĂůƚĞƌƌĞŶǇ͕ĚŽŶĐƐĞƐǀŽůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝĞǆŝƐƚĞŝǆ
ƉğƌĚƵĂĚĞƌĞƐŝŶĂŽƐŝƉĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ĞůƚĞƌƌĞŶǇĂƐƐŽůĞŝǆŵĂũŽƌĐŽŵƉĂĐŝƚĂƚŝŶĚƵŢĚĂƉĞƌůĂƉƌĞƐƐŝſ
ĚĞů͛ĞǆƉĂŶƐŝſĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ͘
WĞƌƚĂůĚĞƉƌŽĐĞĚŝƌĂƵŶĂƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſƉĂƵƚĂĚĂƐ͛ŚĂŶƉƌĞǀŝƐƚϰũŽƌŶĂĚĞƐĚĞƚƌĞďĂůůŶŽĐƚƵƌŶƉĞƌ
ƌĞͲŝŶũĞĐƚĂƌĞůƐϭϰƉƵŶƚƐ͕ĂƌĂſĚĞϯĂϰƉƵŶƚƐƉĞƌŶŝƚ͘




>Ă ƐĞŐŽŶĂ Ŷŝƚ͕ ĚĞ ĚŝŵĂƌƚƐ Ă ĚŝŵĞĐƌĞƐ ;ϭϭ Ă ϭϮͬϬϲͬϭϵͿ͕ ĞƐ ǀĂŶ ƌĞͲŝŶũĞĐƚĂƌ ϰ ƉƵŶƚƐ ŵĞƐ͕ ĞůƐ
ŶƷŵĞƌŽƐϭϰ͕ϴ͕ϭϭŝϭϯƚĂŵďĠƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĂůƌĞĐƚĂŶŐůĞĚĞƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſ͕ŝƐĞŶƐĞĐĂƉŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ͘



*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD



ůƐƚƌĞďĂůůƐǀĂŶĐŽŵĞŶĕĂƌůĂŶŝƚĚĞůĚŝůůƵŶƐĚŝĂϭϬĚĞũƵŶǇĚĞůϮϬϭϵ͕ĞǆĞĐƵƚĂŶƚůĂũŽƌŶĂĚĂƐĞŶƐĞ
ĐĂƉ ŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ ŝ ƌĞ ŝŶũĞĐƚĂŶƚ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ƚƌĞƐ͕ ĞůƐ ŶƷŵ͘ ϭ͕ ϭϮŝ ϰ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŵĞƚƌĞ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƌĞŝŶũĞĐĐŝſ͘

*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϭϯ


ϭϰ





,ĂĞƐƚĂƚůĂƚĞƌĐĞƌĂŶŝƚ;ĚŝŵĞĐƌĞƐĂĚŝũŽƵƐϭϮĂϭϯͬϬϲͬϮϬϭϵͿĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſƋƵĂŶƚ
ŝŶũĞĐƚĂŶƚ Ğů ƉƵŶƚƐ ŶƷŵ Ϯ͕ ϳ͕ ϱ ŝ ϯ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚƐ ƐŽƚĂ ǀŝĂ Ϯ͕ ƋƵĞƐ͛ŚĂ ĚĞƚĞĐƚĂƚ ůĂ ŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ Ăů
ŽďƐĞƌǀĂƌ ů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚ ƐĞǀĞƌ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀŝĂ ƐŽďƌĞ ďĂůĂƐƚ ũƵƐƚĂŵĞŶƚ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ƌĞͲ
ŝŶũĞĐƚĂĚĂůĂƚĞƌĐĞƌĂŶŝƚ͘
^͛ŚĂĚĞƚĞĐƚĂƚƵŶĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚƉƵŶƚƵĂůĚĞĞŶƚƌĞϴĂϭϱĐŵĞŶǀŝĂϮ͕ŝĞŶŵĞŶŽƌŵĞƐƵƌĂ͕ƚĂŵďĠ
ĞŶǀŝĂϭ͕;ŵĞƐƵƌĂƚƐϱϱŵŵĞŶĞůĐĂƌƌŝůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞǀŝĂϭͿƋƵĞŚĂƉƌŽǀŽĐĂƚůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĚ͛ĂĐƚƵĂƌ
ƐŽďƌĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĂĂĨŝĞĨĞĐƚĞĚĞƐƵĂǀŝƚǌĂƌůĂĚŝƐƚŽƌƐŝſƉƵŶƚƵĂůĚĞůƚƌĂĕĂƚĚĞůĂǀŝĂĞŶ
ĂƋƵĞƐƚƉƵŶƚŝĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶǀŝĂϮ͘
ůƐĞƌǀĞŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝƐ͛ŚĂǀŝƐƚĂĨĞĐƚĂƚƉĞƌžŶŽŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵƚ͕ƉƌŽĐĞĚŝŶƚĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞůƐĐŽŵďŽŝƐ
ƉĞƌǀŝĂϭ͕ĞŶĞůĚŽƐƐĞŶƚŝƚƐŝĂŵďƌĞĚƵĐĐŝſĚĞǀĞůŽĐŝƚĂƚĂϭϬŬŵͬŚ͕ĨŝŶƐĂůĞƐϳ͗ϯϬŚĚĞůŵĂƚşƋƵĂŶ
ũĂƐ͛ŚĂƌĞƐƚĂďůĞƌƚĞůƐĞƌǀĞŝƉĞƌǀŝĂϮŝŵĂŶƚĞŶŝŶƚůĂƌĞƐƚƌŝĐĐŝſĚĞǀĞůŽĐŝƚĂƚĞǆŝƐƚĞŶƚĞϯϬŬŵͬŚ͘
>ĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉĞƌů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞǀŝĂĞƐƌĞƉĂƌƚĞŝǆĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞůĂǌŽŶĂƌĞͲŝŶũĞĐƚĂĚĂ͕Ăŝǆş
ƋƵĞ͕ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĞƐ ĐůĂƌĂŵĞŶƚ ĚĞŐƵĚĂ Ăů ƉƌŽĐĠƐ ĚĞ ƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſ ŝ ĂůĞƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŐĞŶĞƌĂĚĞƐ ƉĞƌ
ů͛ĞǆƉĂŶƐŝſĚĞůĂƌĞƐŝŶĂĞŶƚƌĞƚĞƌƌĞŶǇŝĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂ͘

ϱ





ƉƌŽĨŝƚĂŶƚůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞĐĂƌƌŝůƐŝďĂůĂƐƚƉĞƌĐŽƌƌĞŐŝƌĞůƚƌĂĕĂĚĞǀŝĂ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚĞŝǆĂůĂŶĞƚĞũĂĚĞ
ůĂůůŽƐĂƉĞƌĚƵƌĂƚĞƌŵĞůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſĚŝƌĞĐƚĞĚĞůĂůůŽƐĂĚĞĨŽŶƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞŶůĂǌŽŶĂĚ͛ĂďĂƐƚ
ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞǀŝĂŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĂů͛ăƌĞĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉĞƌů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚƉĞƌƌĞͲ
ŝŶũĞĐĐŝſ͘

/E^W/M/Zd>>>K^ϭϰ:hEzϮϬϭϵ


ĞŐƵƚĂůĂĐŝƚĂĚĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂĚĞůĂƉĂƐƐĂĚĂŶŝƚϭϯĚĞũƵŶǇĚĞϮϬϭϵŽŶůĂƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſĚĞůƐƉƵŶƚƐ
ŶƷŵϮ͕ϳ͕ϱŝϯĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚƐƐŽƚĂǀŝĂϮ͕ǀĂƉƌŽĚƵŝƌƵŶĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚƐĞǀĞƌĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĂ
ƐŽďƌĞďĂůĂƐƚũƵƐƚĂŵĞŶƚĞŶůĂǌŽŶĂƌĞͲŝŶũĞĐƚĂĚĂ͕ĚĞĞŶƚƌĞϴĂϭϱĐŵĞŶǀŝĂϮ͕ŝĞŶŵĞŶŽƌŵĞƐƵƌĂ͕
ƚĂŵďĠĞŶǀŝĂϭ͕;ŵĞƐƵƌĂƚƐϱϱŵŵĞŶĞůĐĂƌƌŝůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞǀŝĂϭͿƋƵĞǀĂƉƌŽǀŽĐĂƌůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ
Ě͛ĂĐƚƵĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀŝĂ Ă Ĩŝ ĞĨĞĐƚĞ ĚĞ ƐƵĂǀŝƚǌĂƌ ůĂ ĚŝƐƚŽƌƐŝſ ƉƵŶƚƵĂů ĚĞů ƚƌĂĕĂƚ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶǀŝĂϮ͘
WĞƌŵŝƌĂƌĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌůĂĚŝƐƚŽƌƐŝſƉƵŶƚƵĂůŝĐŽƌƌĞŐŝƌĞůƚƌĂĕĂƚĞŶĂůĕĂƚĞŶĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂ͕&'
ƉƌĞƉĂƌĂů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĚĞĐĂƌƌŝůƐĞŶǀŝĂϮ͕ƉƌŽĐĞĚŝŶƚĂůƚĂůůŝƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞĚŽƐƉĂƌĞůůĞƐĚĞϭϴŵ
ĐĞŶƚƌĂĚĞƐĞŶĞůƉƵŶƚĚĞŵăǆŝŵĂĚŝƐƚŽƌƐŝſ͘







Ğů͛ŽďƐĞƌǀĂĐŝſĚŝƌĞĐƚĞĚĞůĂůůŽƐĂƐĞ͛ŶĚĞĚƵĞŝǆƵŶƋƵĂĚƌĞĚĞĨŝƐƐƵƌĂĐŝſŝƵŶĂĐůĂƌĂƚƌĂũĞĐƚžƌŝĂ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĂ ĚĞ ů͛ĞůĞǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ůůŽƐĂ ĞŶ ƵŶĂ ăƌĞĂ Ě͛ƵŶƐ ϭϬŵ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ ŽŶ Ğů ƉƵŶƚ ŽŶ Ɛ͛ŚĂ
ƉƌŽĚƵŢƚĞůŵăǆŝŵĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĂŵďĞůW<ϲнϵϬϬ͘
Ŷ Ğů ƐĞŐƺĞŶƚ ĞƐƋƵĞŵĂ ĞƐ ŵŽƐƚƌĂ ƐŽůĂƉĂƚ Ğů ƋƵĂĚƌĞ ĚĞ ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĞŶ ůĂ ůůŽƐĂ͕ Ğů
ŽďƐĞƌǀĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĂů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſĚĞǀŝĂ
;ĨŝƐƐƵƌĂĐŽůŽƌǀĞƌŵĞůůͿŝůĂĨŝƐƐƵƌĂĐŝſƋƵĞǀĂŵŽďƐĞƌǀĂƌƵŶĐŽƉĂŝǆĞĐĂĚĂůĂǀŝĂƉĞƌůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ
Ě͛ĞŵƉĞŶƚĂĂƐĐĞŶĚĞŶƚĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ;ĨŝƐƐƵƌĂĐŽůŽƌďůĂƵͿ͘
ŽŵŵŽƐƚƌĂů͛ĞƐƋƵĞŵĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ͕ĞůƉƵŶƚĚĞŵăǆŝŵĂƐĐĞŶƐĞƐƐŝƚƵĂĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞů͛Ğŝǆ
ĚĞůW<ϲнϵϬϬŝůĂǌŽŶĂ͕ĞŶƐĞŶƚŝƚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂƌƌŝďĂĂƵŶƐϰ͕ϬϬŵͬϱ͘ϬϬŵĂĐŽƐƚĂŝĐŽƐƚĂƚ͘
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*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϭϱ


ϭϲ





ůƐĐĞƌĐůĞƐƉůĞŶƐĚĞĐŽůŽƌďůĂƵ͕ŵĂƌĐĂƚƐĂŵďĞůƐŶƷŵĞƌŽƐϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϳ͕ϴ͕ϭϭ͕ϭϮ͕ϭϯŝϭϰ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂůĞƐƌĞͲŝŶũĞĐĐŝŽŶƐĚĞƌĞƐŝŶĂƐŽƚĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂƉƌĞǀŝƐƚĞƐĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶϰũŽƌŶĂĚĞƐ͕
ĞƐƐĞŶƚůĂƚĞƌĐĞƌĂŶŝƚůĂƋƵĞǀĂƉƌŽǀŽĐĂƌůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ͘ůĐĞƌĐůĞƐďůĂƵƐďƵŝƚƐƐŽŶƉƵŶƚƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ƋƵĞŶŽǀĂŶƐĞƌƌĞŝŶũĞĐƚĂƚƐ;ϲ͕ϵ͕ŝϭϬͿ͘
dĂŵďĠƐ͛ŝŶĚŝƋƵĞŶĞůƐĂƐƐĂũŽƐĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŶůĂǌŽŶĂ͕ŽŶĞůĐŽĚŝŝŶĚŝĐĂůĂĚĂƚĂĚĞ
ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ͘ůƉĞŶĞƚƌŽWϰĐŽůŽƌǀĞƌŵĞůů͕ĞƐƉƌĞǀŝĂůĂƌĞͲŝŶũĞĐĐŝſƚĂůŝĐŽŵŝŶĚŝĐĂĞŶůĂůůĞŐĞŶĚĂ
ĚĞĐŽůŽƌƐ͘ůƐƉĞŶĞƚƌŽƐŶƷŵ͘ϭϬŝŶƷŵϭϭƐŽŶĞůƐĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŶůĂǌŽŶĂƌĞͲŝŶũĞĐƚĂĚĂ͘
ƋƵĞƐƚĂƐƐĂũŽƐǀĂŶƐĞƌƌĞĂůŝƚǌĂƚƐůĂŶŝƚĚĞůϱĚĞ:ƵůŝŽůĚĞϮϬϭϵ͘






hŶĐŽŵ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂ ůĂ ůůŽƐĂ ĞƐǀĂƉƌŽĐĞĚŝƌĂ ůĂƌĞƐƚŝƚƵĐŝſĚĞǀŝĂĂŶŝǀĞůůĂĚĂ ŝĞůŝŵŝŶĂŶƚ Ğů
ĚĞĨĞĐƚĞƉƌŽǀŽĐĂƚůĂƉƌĞƐƐŝſĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ͘






ŶǀŝĂϭ͕ƚŽƚŝƋƵĞů͛ĞĨĞĐƚĞĂƐĐĞŶĚĞŶƚŶŽŚĂǀŝĂĞƐƚĂƚƚĂŶƚƐĞǀĞƌ͕ĞƐǀĂƉƌŽĐĞĚŝƌĂůďĂƚŽŶĂƚĚĞ
ďĂůĂƐƚ ƐĞŶƐĞ ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚ ĚĞ ǀŝĂ ŝ ƉĞƌ ƚĂŶƚ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ŶŽ ĞƐ ǀĂ ƉŽĚĞƌ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞůĂůůŽƐĂĚĞĨŽŶƐ͘EŽŵĞƐĞƐǀĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌůĂůůŽƐĂƐŽƚĂǀŝĂϮ͘
>Ă ŵĂƚĞŝǆĂ Ŷŝƚ ĞƐ ǀĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƚĞŽĚŽůŝƚ ĂƵƚŽŵăƚŝĐ
Ě͛ĂƵƐĐƵůƚĂĐŝſĂŵďĞŶǀŝĂŵĞŶƚĚĞĚĂĚĞƐĞŶƚĞŵƉƐƌĞĂůƐŝƚƵĂŶƚƉƌŝƐŵĞƐĚĞůĞĐƚƵƌĂĂŶŝǀĞůůĚĞ
ĐĂƌƌŝůĞŶůĂǌŽŶĂĐŽŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϲϴĂůW<ϲнϵϰϯ͘
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/ŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂůĂůůŽƐĂŝǀĂůŽƌĂƚĞůƋƵĂĚƌĞĚĞĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͕ĞƐĨĂĞǀŝĚĞŶƚůĂĐĂƵƐĂĚĞů͛ĂŝǆĞĐĂŵĞŶƚ
ĚĞůĂůůŽƐĂĐŽŶƚƌĂǀŽůƚĂƉĞƌůĂƉƌĞƐƐŝſĂƐĐĞŶĚĞŶƚĐŽŶĨŝŶĂĚĂĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ͕ŽŶĐůĂƌĂŵĞŶƚůĂůůŽƐĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐĐĞŶƐĚ͛ĂůŵĞŶǇƐϭϬĐŵ͛͘ĂůƚƌĞďĂŶĚĂĞůĨĞƚƋƵĞůĂƌĞƐŝŶĂŚĂŐŝƉƌŽǀŽĐĂƚů͛ĞůĞǀĂĐŝſ

*5(+,HQJLQ\HULD6/3¬QJHO*XLPHUj0DQUHVD%DUFHORQD

ϭϳ


ϭϴ



ĚĞůĂůůŽƐĂĞŶƐŝŶĚŝĐĂƋƵĞ͕ĂůŵĞŶǇƐĞŶĂƋƵĞƐƚƉƵŶƚ͕ůĂůůŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶďŽŶƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚƐŽďƌĞ
ůĂ ƌĞƐŝŶĂͲƚĞƌƌĞŶǇ ŝ ĞŶƚĞŶĞŵ ƋƵĞ͕ ƚŽƚ ŝ ůĂ ĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͕ ŶŽ ĞƐ ƉƌŽǀŽĐĂ ĐĂƉ ƐŝƚƵĂĐŝſ ĚĞ ƌŝƐĐ Ž
ŝŶƐĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĞůƐĞƌǀĞŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕ƋƵĞĞƐƉŽƚŵĂŶƚĞŶŝƌĂŵďŶŽƌŵĂůŝƚĂƚ͕ƉĞƌžĂŵďůĂƌĞƐƚƌŝĐĐŝſ
ĚĞǀĞůŽĐŝƚĂƚũĂŝŵƉŽƐĂĚĂĞŶĂƋƵĞƐƚƚƌĂŵŝƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĂů͛ŝŶŝĐŝĚĞůĞƐŽďƌĞƐƋƵĞĞŶƐŽĐƵƉĞŶ͘

ϲ

KE>h^/KE^WZ>/D/EZ^>/E/E/

WƌŝŵĞƌ͘>ĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂŶŽƉƌŽǀŽĐĂĐĂƉƐŝƚƵĂĐŝſĚĞƌŝƐĐŽŝŶƐĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĞůƐĞƌǀĞŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝƋƵĞ
ƉŽƚƐĞƌŵĂŶƚŝŶŐƵƚĂŵďůĂƌĞƐƚƌŝĐĐŝſĚĞǀĞůŽĐŝƚĂƚũĂŝŵƉŽƐĂĚĂĞŶĂƋƵĞƐƚƚƌĂŵŝƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĂ
ů͛ŝŶŝĐŝĚĞůĞƐŽďƌĞƐƋƵĞĞŶƐŽĐƵƉĞŶ͘
^ĞŐŽŶ͘ ĂůĚƌŝĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ƐŽůƵĐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞŐĞůůĂƚ ŝͬŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſ͕ ƌĞƉĂƌĂĐŝſ ĞƚĐ͕͘ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
ĨŝƐƐƵƌĂĚĂƉĞƌůĂƉƌĞƐƐŝſĂƐĐĞŶĚĞŶƚĚĞůĂƌĞƐŝŶĂ͘
dĞƌĐĞƌ͘ĂůĚƌăĚƵƌĂƚĞƌŵĞƵŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝŶƚĞŶƐŝƵĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŐĞŝĂƵƐĐƵůƚĂĐŝſĂů
ŵĞŶǇƐĞŶůĂǌŽŶĂĐŽŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĞĞůƐW<ϲнϴϲϴĂůW<ϲнϵϰϯĨŝŶƐƋƵĞĞƐƌĞƐŽůŐƵŝŶůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĂ
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PLEC DE CONDICIONS

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre):

PLEC DE CONDICIONS

O.M. de 27 de desembre de 1999

1. ASPECTES GENERALS

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements
de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”

1.1.

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón.

INTRODUCCIÓ

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02):

El present Plec de Condicions constitueix el conjunt d’instruccions, normes i
especificacions que defineixen les característiques físiques i de qualitat que han de reunir
els materials, l’execució i control de les obres, i l’amidament i abonament de les
unitats d’obra que intervenen en les obres d (;(&8&,Ï ' $1&25$7*(6 $ /(6
3$17$//(6'(7ÚNEL EN EL TRAM: PK 6+890 A PK 6+910

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals
de ferm:

El present Plec estableix i fixa:
x

L’àmbit i consistència de les diverses obres i instal·lacions a realitzar.

x

x

Les condicions que han de complir els materials, peces i equips industrials que les
integren.

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de
residus mitjançant dipòsit en abocador.

x

El procediment d’execució de les diverses unitats d’obra i la forma d’amidament i
abonament de les mateixes.

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs
de materials actualment en vigència.

x

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

x

Normes U.N.E.

x

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

x

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28
d'agost de 1970).

x
x

Les proves i assaigs a realitzar així com les disposicions generals i particulars que
han de regir el muntatge i posada en servei de les obres d’instal·lacions

En tot el que no s’especifica en el present Plec, el Contractista haurà de complir allò que
s’ha especificat en les normes i disposicions pròpies de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (en endavant FGC), Direcció d’Obra així com en les normatives d’obligat
compliment, en especial a aquelles relatives a la Prevenció de Riscos Laborals i Reial
Decret 1627/1997.

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de
determinats productes utilitzats en la construcció.

El Contractista està obligat a conèixer i complir les Instruccions, normes i Plecs de
qualsevol tipus promulgats per FGC o per les seves entitats delegades, que tinguin
aplicació en els treballs a realitzar, tant si estan citats en el present Plec com si no,
quedant a la decisió del Director d’Obra i la propietat de FGC la resolució de qualsevol
discrepància que pugui existir entre elles i el que disposa aquest Plec.

1.2.

la Construcció i Obres

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions
d’aquest projecte, 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.

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

També es procurarà, en el seu cas, 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.

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes
en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen,
sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
x

CTE-DB SE-A

x

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules
dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG.
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i
ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per:

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:
Ciments

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:

Poliestirens expandits
4
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini
de les obres d'aquest projecte.

-

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d’aplicar-se a les obres de
construcció temporals o móvils.
-

RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997)

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres
públiques.

CIMENTS
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Seran d’aplicació totes les Normes i Especificacions Tècniques relatives als elements de
via i instal·lacions ferroviàries incloses en el projecte i les especificacions d’ús que disposi
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya .

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Seran d’obligat compliment tots els plecs tècnics de FGC en relació a les diferents unitats
d’obra. S’adjunten en els annexos corresponents, al final del present plec, els plecs de via
i soldadures aluminotèrmiques.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

També caldrà tenir especialment en compte els plecs tècnics de Baixa Tensió i de Pilots i
Responsables de Treball.

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).

Es relacionen a continuació algunes de les normes específiques de via que seran
d’aplicació:

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

ESPECÍFICA D’FGC

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
crierios de conformidad.

Normativa FGC.
PGCT – Plec General de Condicions Tècniques

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

Especificació Tècnica de Seguretat ETS-059.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

Manual del Cap de Brigada

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

Normes per a l’execució de via (infraestructura i electrificació) i per a les instal·lacions.

Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny
de 1989.

ET-V-000 Normes per a feines a la proximitat de la via.

Normes ETV.

EDIFICACIÓ

EFV-005 Normes per a les feines a la proximitat de la via (per a contractista)

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

Norma FGC. : Sobre traçat, gàlib, via i seccions tipus

-

internacional.

Norma UIC-505-1-OI/77: Gàlibs cinemàtics d’unitats motrius utilitzades en servei

Normes tecnològiques de l'edificació.

SEGURETAT I SALUT
Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

Norma UIC-505-2-OI/77: Gàlibs cinemàtics de vagons i cotxes utilitzats en servei
Construcció i Obres

internacional.
Norma UIC-505-3-ORI/77: Gàlibs de vagons utilitzats en servei internacional.
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Norma UIC-505-4-ORI/77: Conseqüència de l’aplicació dels gàlibs cinemàtics definits per
les

1.3.

DIRECCIÓ D'OBRA.

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

fitxes 505 sobre la implantació d’obstacles amb relació a les vies i de les vies entre sí.
Norma UIC-505-5-OI/77: Condició de base comuns a les fitxes 505-1 a 505-4. Comentaris
per

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:

l’elaboració i les prescripcions de les fitxes.

- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.

NORMES RENFE

- Els quadres de preus.

N.R.V. Normes Via.

- El preu i termini d'execució contractats.

P.R.V. Plecs de Condicions FGC Via.

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per FGC.

U.I.C. Normes de la Unió Internacional de Ferrocarrils, així com totes aquelles normes

- Les modificacions d'obra establertes per FGC.

vigents en FGC per a les obres relatives a Instal·lacions de Seguretat i Electrificació.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
El Contractista està obligat a la plena observació de les anteriors instruccions, Plecs o
normes de qualsevol tipus, promulgades per l’Administració amb anterioritat a la data
d’inici de les obres i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar encara que no estiguin
específicament esmentats en la relació anterior, així com que de les que segons el criteri
de l’Enginyer Director d’Obra tinguin aplicació en els treballs a realitzar, que hagin estat
publicades en el B.O.E o el B.O.G.

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

Si es produeix alguna discrepància entre les normes d’una prescripció semblant
obtinguda en les Disposicions Generals esmentades, s’aplicarà la més exigent a fi i efecte
de salvaguardar la seguretat en qualsevol dels casos.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.

Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment incompatibles
o contradictòries, prevaldran les d’aquest Plec, excepte autorització expressa de
l’Enginyer Director de l’Obra.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció
d'Obra,
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de
qualitat i seguiment de l'obra.

En tot allò que no s’especifica en aquest Plec, el Contractista haurà de complir allò que
s’ha especificat en les normes i disposicions pròpies de FGC, així com en les normatives
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció de riscos Laborals i
Reial decret 1627/1997.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no
amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.

El Contractista està obligat a conèixer i complir les Instruccions, Normes i Plecs de
qualsevol tipus promulgats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o per les
seves entitats delegades per a la gestió de la línia de ferrocarril que tinguin aplicació en
els treballs a realitzar, tant si estan citats en el present Plec com si no, restant a la decisió
del Director de l’Obra la resolució de qualsevol discrepància que pugui existir entre elles i
el que disposa aquest Plec.

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant
els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que
cregui necessàries o convenients.

En el present projecte s’inclou el document que haurà d’utilitzar com guia per al Pla de
Seguretat i Salut i que haurà de presentar el Contractista, abans d’iniciar les obres.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista,
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
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- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

1.4.

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per
a evitar-los o minimitzar-los.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

El present Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres i
instal·lacions quant a la seva naturalesa i característiques físiques.
Els Plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen funcional, esquemàtica i
geomètricament les diferents parts de l’obra i la disposició formal dels materials.

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració
general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per FGC.

La memòria explica els antecedents, els objectius, les solucions adoptades i la seva
justificació i la descripció dels diferents elements que componen la proposta global. Els
annexos inclouen la informació de partida i els càlculs justificatius.

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat,
per a lliurar a FGC un cop acabats els treballs.

La Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos parcials, són
documents informatius, descriptius i que aporten la filosofia general del projecte.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries
que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb
l'execució de les obres.

El Pressupost especifica els amidaments previsibles i els preus base d’aplicació.
Aquestes dades s’han de considerar com un complement d’informació que el Contractista
ha d’adquirir directament, pels seus propis mitjans i que estan contemplats com a
inclosos en els preus definits en el present projecte.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament
conformades per FGC.

S’entén per documents contractuals: Plànols, Plec de Condicions, Quadres de preus i
Pressupost General. Són d’obligat compliment per part del Contractista i marcaran les
directrius a seguir per la Direcció de les Obres.
Únicament els documents contractuals constitueixen la base del Contracte, per tant, el
Contractista no podrà modificar, alterar o al·legar en contra de les condicions del
Contracte basant-se en les dades contingudes en els documents informatius (per
exemple preus base de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distància
de transport, etc.), excepte si aquestes dades apareixen en qualsevol document
contractual i amb la obligada justificació documentada a presentar davant la Direcció de
les Obres i sotmesa a l’aprovació de FGC.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal
manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a
decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a
persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de
constància, conformitat o objeccions.

El Contractista serà, llavors, responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir
la suficient informació directa que rectifiqui allò que s’ha contingut en els documents
informatius del Projecte.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació
definitòria de les obres.
El Contractista queda obligat a complimentar totes les disposicions oficials que siguin
d’aplicació a les obres de aquest Projecte, encara que no hagin estat mencionades en els
Articles de Plec.

En el marc de les disposicions legals d’obligat compliment, el present Plec de Condicions
prevaldrà sobre la resta de documents del Projecte. En cas de dubte, els plànols seran
referència obligada per davant del Pressupost i dins d’aquest prevaldrà el Quadre de
Preus.

Totes les indicacions i ordres del Director d’Obra constaran en el Llibre d’Ordres que,
obligatòriament, haurà d’estar en l’obra. Totes les anotacions en aquest llibre estaran
degudament signades per la persona competent i representant del Contractista.

En qualsevol cas la memòria servirà de base per a completar la definició, mètodes,
formes, qualitats, així com els objectius globals i parcials.
En el cas que existeixi contradiccions entre el projecte i la legislació administrativa
general, prevaldran les disposicions generals (Lleis, Reglaments i Reials Decrets).

El Contractista ho tindrà en tot moment a disposició del Director d’Obra o del seu
personal destinat a l’obra (i explícitament facultades pel Director), perquè aquests hi
puguin escriure totes les indicacions que considerin necessàries transmetre.

Com a norma general en el cas que existeixin contradiccions entre el projecte i la
normativa tècnica, prevaldrà el que estableix el Projecte, llevat que en el Plec es faci
remissió expressa de què és d’aplicació preferent un article precís d’una norma concreta,
i en aquest cas prevaldrà sobre allò que s’ha establert en tal article.

El compliment d’aquestes ordres, igual que les que siguin comunicades d’ofici, seran
d’obligat compliment per al Contractista com les prescripcions del present Plec, almenys
que, dins de les vint-i-quatre hores següents, el Contractista notifiqui per escrit les raons
que li impedeixen prestar l’acatament, i sempre sota la seva responsabilitat única
exclusiva, de les conseqüències i responsabilitats que d’aquest desacatamet se’n puguin
derivar.

En el cas de les normes de FGC prevaldran sobre allò que s’ha indicat en el Projecte,
excepte indicació en sentit contrari del Director de l’Obra.
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La il·luminació, ventilació, evacuació de pols, drenatge, accessos, etc., per a l’execució
de l’obra són mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no són unitats
d’abonament independent, ni objectiu possible de reclamacions.

En tot cas les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents
pel Contractista, s'hauran de reflectir preceptivament en l'Acta de comprovació del
replantejament.

1.5.

El possible subministrament d’energia elèctrica o d’altres serveis a banda de FGC es
gestionarà i abonarà directament amb aquelles companyies i anirà a càrrec del
contractista, inclòs en els preus unitaris, com a norma es contractarà amb les companyies
corresponents i excepcionalment es podria fer amb les instal·lacions FGC en cas de ser
possible, però la manca d’aquest subministrament complementari no podrà ser un
argument per a la manca de qualitat, retards en els terminis de l’obra o reclamacions per
part del Contractista.

CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Aquest Plec de Condicions, junt amb la Memòria, Amidaments, Pressupost, Plànols,
quadre de Preus, són els documents que han de servir de base per a la total realització
de les unitats d’obra i, per tant, són d’obligada observació per al Contractista de l’Obra.
La falta d’un o més dels documents elementals no eximeix el Contractista d’ajustar-se
estrictament als altres.

Les activitats de replantejament, topografia o de comprovació necessàries a l’inici dels
treballs, per a la verificació del projecte o per a l’execució, seguiment, control i amidament
de les obres a realitzar, no són unitats d’abonament independent, donat que estan
contemplades i incloses en els preus unitaris contractats.

Les obres descrites en el projecte seran executades sense afectar la mobilitat de l’usuari
de la línia pública, fent els desviaments necessaris i els treballs nocturns, sense cap
possibilitat de reclamació econòmica per aquest motiu, donat que aquesta circumstància
seria contemplada i estaria inclosa en els preus unitaris d’execució de les obres.

Abans d’iniciar qualsevol activitat el contractista emetrà amb la suficient antelació els
plans detallats d’execució a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació per part de la
Direcció de les Obres.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials
de recolzament, estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinària,
material ferroviari etc. necessàries per a la realització d’aquestes obres i totes elles en
disposició de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total seguretat.

Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi per condicionants
imposats per FGC, no implicaran compensacions econòmiques al Contractista.

El programa de realització dels treballs, horaris i descàrrec hauran de ser planificats
conjuntament amb FGC, segons les condicions de treballs específiques de la Línia de
FGC afectada pel projecte.

El Contractista garantirà, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials emprats
i col·locats en obra no tenen defectes, ni d’instal·lació ni de construcció.
També respondrà de les característiques, marques i tipus estipulats en els amidaments i
plànols, no introduint variacions si no hi ha acord previ escrit i aprovat per FGC.

El Contractista estarà obligat a compatibilitzar l’organització i planificació de les obres
amb les necessitats de servei dels FGC.

FGC i la Direcció d’Obra podran inspeccionar la fàbrica o taller del contractista, la qualitat
de construcció, assistir a assaigs i proves, i també a inspeccionar-los materials abans de
la seva instal·lació en la obra.

Les zones que quedin obertes al públic es mantindran perfectament netes i ordenades
quedant terminantment prohibit l’emmagatzemament de runes, aplecs o qualsevol
material d’obra i treballar des d’elles, excepte les zones d’aplec especificades en els
plànols o permeses explícitament per la Direcció de les Obres. El compliment d’aquesta
clàusula en cap cas comportarà un cost addicional de l’obra, ni ser objecte de reclamació
per part del Contractista.

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips de protecció, també podrà
estar present personal de FGC per poder constatar la idoneïtat dels treballs executats i
podent arribar a intervenir, si és el cas, davant qualsevol eventualitat.

L’aplicació de la normativa de FGC o de la Conselleria d’Indústria com complementària al
Plec de Condicions del Projecte per a l’execució dels treballs contractats no donarà dret a
l’increment dels preus ofertats, ni a reclamacions per part del Contractista.

Les activitats en zona de via en servei es realitzaran en intervals sense circulació amb
autorització de FGC, deixant després les instal·lacions a punt per a funcionar. Això es
realitzarà sense augment dels preus unitaris oferts.

Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o preu nou pels canvis o
modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del
replantejament definitiu dels diferents elements o unitats que componen el projecte, ja
sigui per a adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir les condicions i gàlibs
de FGC, o per qualsevol altre motiu.

En les activitats en que es requereixi treballar amb de tall de via, es disposarà d’un
protector de via homologat per FGC, que no serà d’abonament independent o addicional,
donat que està inclòs i contemplats en el Pressupost del Projecte, en cas de no ser-hi
expressats explícitament, es consideraran inclosos dintre dels preus unitaris i per tant no
serien d’abonament.

Tant mateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les modificacions o
canvis en els processos constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal
d’optimitzar recursos o corregir desviacions sobre terminis.

En les activitats en que es requereixi treballar amb de tall de via, es disposarà també d’un
responsable de brigada homologat per FGC.
En les activitats en que es requereixi treballar amb tall de catenaria, es disposarà també
d’un pilot de catenaria homologat per FGC, que no serà d’abonament independent o
addicional, donat que està inclòs i contemplats en el Pressupost del Projecte, en cas de
no ser-hi expressats explícitament, es consideraran inclosos dintre dels preus unitaris i
per tant no serien d’abonament.

Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessàries, les proves de posada en
funcionament, el control de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepció per a
FGC, si fos necessari i escaient.
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1.6.
1.6.1.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació
a la petició formulada.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

1.6.3.

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació
per a la posterior formulació de plànols d'obra.

El programa de Treball comprendrà:

Programa de treballs.

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per FGC al temps i en raó
del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de FGC.

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que
formaran el programa de treball.

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats
per a assegurar l'acompliment del programa.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure
correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs
efectuats.

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que
es trobi a l'obra.

1.6.2.

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.

Plànols d'obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment,
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració setmanal i acumulada de cada una de les activitats programades i del
conjunt de les obres.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, FGC ho cregui
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al
termini total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a FGC per a l'adopció de l'acord que
s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el
programa d'execució de les obres.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
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En cas de no existir Pla d’Obra o ordre contrària del Director d’Obra, el Contractista està
obligat a començar les obres abans d’un mes després de la data de la signatura de l’Acta
de Replantejament o de la comanda, si no hi ha un altre document contractual.

Per a l’execució dels treballs en alçada es podran utilitzar andamis de muntatge manual a
càrrec del contractista que s’hauran de muntar i desmuntar cada nit reservant el material
plegat en el lloc mes proper a l’estació o punt de treball.

Si en aquest termini no s’inicien els treballs, FGC podrà rescindir el contracte, llevat que,
d’acord amb el Director d’Obra, el Contractista es comprometi a recuperar el retard en el
termini previst d’execució en els terminis que es recullen en el següent paràgraf o que el
retard en l’inici de les obres, a judici del Director d’Obra, fos aliè a la responsabilitat del
Contractista.

El conjunt de les obres esta previst es realitzi exclusivament en horari nocturn, durant tall
de servei de la línia, entre les 0:30 i les 4:20, de diumenge a dijous i es disposarà com a
màxim de 3:50 hores de treball. Caldrà programar les tasques de manera que es respecti
l’horari de treball i sempre quedi la via lliure per al pas dels trens el següent dia.
En el seu cas caldrà posar especial atenció a la programació de l’entrada i sortida de
materials per evitar endarreriments innecessaris.

El Pla d’Obra així acceptat per ambdues parts, s’incorporarà al present Plec de
Condicions i adquirirà, per tant, caràcter contractual. El seu incompliment, fins i tot en
temps parcial, produirà retencions de la certificació de fins al vint per cent (20%).
Aquestes retencions seran reintegrades si en el termini d’execució total previst es
recupera el retard, en cas que no sigui així, FGC es reserva el dret de rescindir el
contracte

Aquests treballs nocturns podran veure’s afectats per la necessitat de realitzar actuacions
de manteniment de la línia que requereixin de disponibilitat de la zona d’obres ja sigui per
actuar-hi directament o per transitar-hi per a arribar al lloc de treball. Les activitats de
manteniment que realitzi FGC tindran prioritat sobre l’obra, estant el contractista obligat a
programar els treballs en funció d’aquestes, o a suspendre’ls en cas d’una actuació no
prevista sense que aquest fet pugui donar lloc a cap reclamació.

L’incompliment del pla d’obres acceptat per ambdues parts donarà motiu a la no revisió
dels preus pactats que afecten l’obra. El Director d’Obra es reserva el dret de prohibir que
es comencin uns treballs, sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i podrà
exigir la finalització d’una secció en execució, abans que es procedeixi a executar obres
en una altra. Les demores resultants d’aquestes aturades i la seva repercusió en els
terminis d’obra, no seran objecte de reclamació donat que procedeixen de una deficient
planificació dels treballs per part del Contractista.

Es considera inclòs en els preus de les unitats d’obra la part proporcional de pèrdua de
rendiment per les condicions de treball amb tall de circulació.
La valoració econòmica de cada una de les unitat d’obra, inclou en el seu preu unitari, els
costos del Cap de Brigada, Pilot de via i Pilot de Catenària que siguin necessaris per
l’execució de les obres.

L’acceptació del pla i de la utilització dels mitjans auxiliars proposats, no eximirà al
Contractista de cap responsabilitat en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals
vençuts.

Per a cada zona de treball cal la presència del Responsable de Brigada de treballs i el
Protector de via, sempre que es treballi a la via o a la seva àrea d’influència. Ambdós
hauran de tenir l’acreditació necessària per exercir la seva funció i hauran de comptar
amb el vistiplau de la Direcció d’Obra.

Serà motiu suficient de retenció, la falta de la maquinària proposada, la no homologació
de la mateixa maquinària i recollida en l’oferta aprovada.

Per a cada zona de treball la Contracta disposarà de personal propi habilitat com
Responsable de brigada conforme a la legislació aplicable, al llarg de tot el transcurs de
l'obra, i de Protector de via habilitat. El seu cost ha de ser inclòs dins de les despeses
generals de l'obra.

A pesar de tot allò que s’ha exposat, quan el Director d’Obra ho estimi necessari, podrà
prendre a càrrec seu l’organització directa dels treballs, sent totes les ordres obligatòries
per al Contractista.
Així mateix, el Contractista contrau l’obligació d’executar les obres en aquells trams que
se li designin, fins i tot quan això suposi una alteració del programa general de realització
dels treballs.

1.6.5.

Aquesta decisió podrà prendre’s per qualsevol motiu que el Director d’Obra estimi
suficient, i d’una forma especial, pugui impedir que es produeixi la paralització de les
obres o disminució important del seu ritme d’execució, quan la realització del programa
general exigeixi determinats condicionants de fronts de treball o la modificació prèvia
d’alguns serveis públics, i en canvi, sigui possible procedir a l’execució immediata d’altres
trams.

1.6.4.

Treballs sense interrupció de servei

Totes les activitats que hagin de realitzar-se en període de servei de la línia es realitzaran
en horari nocturn, durant tall de servei de la línia diari, entre les 0:30 i les 4:20, de
diumenge a dijous, disposant com a màxim de 3:50 hores de treball. Caldrà programar les
tasques de manera que es respecti l’horari de treball i sempre quedi la via lliure per al pas
dels trens el següent dia.
Principalment aquestes tasques seran les que es requereixin per implantació, inspecció i
preparatius abans de l’inici de les obres de substitució de la llosa contravolta i també per
les tasques que puguin quedar pendent referent als acabats i tractament superficials de
drenatge o arranjament del pou de bombes, que podran planificar-se en horari nocturn
amb circulació i servei diürn de la línia.

Organització general dels treballs

Les intervencions proposades es plantegen desenvolupar-se en diferents intervencions
puntuals o generalitzades al llarg d’un any natural, ha petició o segons requeriment i
necessitats d’FGC.

Aquests treballs nocturns podran veure’s afectats per la necessitat de realitzar actuacions
de manteniment de la línia que requereixin de disponibilitat de la zona d’obres ja sigui per
actuar-hi directament o per transitar-hi per a arribar al lloc de treball. Les activitats de
manteniment que realitzi FGC tindran prioritat sobre l’obra, estant el contractista obligat a
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El retard en l'execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat
dels resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas
imputable a la Direcció d'Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels
treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les Actes dels resultats,
pugui comprometre la qualitat de l'obra en curs.

programar els treballs en funció d’aquestes, o a suspendre’ls en cas d’una actuació no
prevista sense que aquest fet pugui donar lloc a cap reclamació.
Es considera inclòs en els preus de les unitats d’obra la part proporcional de pèrdua de
rendiment per les condicions de treball amb tall de circulació així com els pilots i brigades
de treball que siguin necessaris.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra observarà
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

Aquest treballs sense interrupció de servei i en horari nocturn, previs a l’execució de
l’obra principal, o un cop ja executada la llosa, es consideraran com a màxim en un
període de 1 mes abans de l’inici de les obres principals o duran 1 mes posterior a
l’execució de la contravolta.

1.6.6.

• Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del
termini que s'assenyali.

Treballs amb interrupció de servei

• Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l'obra, seran
tractades a elecció de la Direcció d'Obra com a incorregibles o acceptades previ acord
amb el Contractista amb una penalització econòmica.

NO es contemplen.

1.6.7.

Terminis d’execució de les obres

• Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.

La totalitat de l’obra es durà a terme amb el servei en funcionament per tant es preveu
que la totalitat de les activitats hagin de realitzar-se en horari nocturn, durant tall de servei
de la línia entre les 00:30 i les 4:20 de diumenge a dijous, disposant com a màxim de 3:50
hores de treball. Caldrà programar les tasques de manera que es respecti l’horari de
treball i sempre quedi la via lliure per al pas dels trens el següent dia.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les condicions
especificades i en cas de no ser arranjades en el termini concedit, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya podrà encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del
Contractista.

Caldrà posar especial atenció a l’entrada i sortida de materials per evitar endarreriments
innecessaris.

La Direcció d'Obra podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la Recepció
Provisional d'aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, destructius o no, que cregui
necessari per comprovar l'acompliment de les condicions i l'adequat comportament de
l'obra executada.

Donada la naturalesa lineal de l’actuació es preveu que la realització d’una activitat mai
ocuparà tota l’àrea de treball, i es considera que els treballs podran executar-se amb cert
solapament entre diferents intervencions al llarg de la línia.

Aquestes proves s'efectuaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part,
estarà obligat a donar totes les facilitats es necessitin per la seva correcta execució i a
posar a disposició sense cap càrrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal
efecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà la corresponent Acta.

Es determina que la totalitat dels treballs s’executaran en un termini màxim d’un any,
12 MESOS.

1.6.8.

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no
tenen altre caràcter que el de simple antecedent per la Recepció de l’Obra. D’acord amb
allò, l’admissió de qualsevol material o equip abans de la Recepció no eximeix les
obligacions de reparació i/o reposició que el Contractista contreu si les obres o
instal·lacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta de reconeixement
final i en les proves de Recepció.

Condicions climatològiques.

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge.
Les condicions climatològiques adverses no seran causa per al incompliment de terminis
tret de circumstancies excepcionals segons el criteri del Director d’Obra.

1.6.9.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran
d'abonament especial.

Control de qualitat.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que
intervinguin en l'execució de les obres seran per compte del Contractista.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra
sense dret a cap indemnització per al Contractista.

La Direcció d'Obra podrà ordenar en qualsevol moment la realització dels
reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista
d'oferir-li l’assistència humana i el material necessari per això.

Tots els elements, aparells, components, paraments, equips, etc., que constitueixen el
capítol d’enllumenat públic, hauran d’ésser acompanyats en cas que la Direcció
facultativa així ho exigeixi, tant dels corresponents certificats, redactats pel subministrador
o contractista dels mateixos, i en els quals quedarà indicat la marca del fabricant, les
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característiques tècniques, així com les dimensions mètriques, proves a les que han estat
sotmesos i es considerin com a representatives dels mateixos.

1.6.12.

Aplecs

Es presentaran així mateix els certificats emesos pels Laboratoris Oficials de reconeguda
solvència, en el cas que es considerin necessaris.

Tots els materials s’emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les
seves característiques i propietats pel seu ús en l’obra i de manera que es faciliti la seva
inspecció i, si procedeix, el seu amidament.

Totes les proves que s’hauran realitzar dels materials a judici de la Direcció Facultativa,
les realitzarà el laboratori que s’assenyali oportunament, el qual redactarà les
corresponents informes tècnics dels mateixos.

La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes
adequades, cobertes o edificis provisionals per a la protecció dels materials que així ho
requereixen.

El control de qualitat necessari per a l’execució de l’obra es considera inclòs en els preus
unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte. En qualsevol cas es consideren
inclosos els assaigs detallats en el pla de control de qualitat o els que exigeixi la
normativa aplicable en el seu defecte, així com els que consideri necessari la Direcció
d’Obra d’acord a les bones pràctiques, al seu criteri i expriencia o a resultats d’assaigs
anteriors.

1.6.10.

1.6.13.

Assaigs

La classe, tipus i número d’assaigs a realitzar per a l’aprovació de les característiques
dels materials seran fixats en cada cas per la Direcció d’Obra.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant,
el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

Un cop establertes les característiques dels materials, la qualitat dels mateixos serà
controlada periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, el tipus i
freqüència dels quals indicarà la Direcció d’Obra.
El Contractista podrà presenciar el desenvolupament dels anàlisis, assaigs i proves que
ordeni la Direcció d’Obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona.

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir
a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de
la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d’Obra dels aplecs dels materials que
pretengui utilitzar amb temps suficient per a que puguin ser realitzats els assaigs adients.

L’equip que s’haurà d’utilitzar en l’execució de totes les unitats que comprenen aquest
projecte haurà d’estar homologat per FGC, haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra i
haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries i
exclusivament dedicat a la construcció de les obres.

Així mateix subministrarà, per compte seu, les quantitats de materials necessaris per a
efectuar els exàmens o assaigs plantejats per a l’acceptació de les característiques o pel
control periòdic de la qualitat.

Aquest equip no podrà ser retirat sense autorització prèvia i escrita del Director de l’Obra,
i en aquest s’inclourà sempre un protector de via homologat per FGC, i un responsable de
brigada.

En el cas de que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, la Direcció d’Obra podrà
escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat
del material que s’examina i, a la vista de les dades dels nous assaigs, decidir sobre
l’acceptació total o parcial del material o el seu rebuig.

Les despeses corresponents a les instal·lacions i equips de maquinària, es consideren
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades
separadament.

Tots els materials que hagin estat rebutjats seran retirats de l’obra immediatament.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció
d’Obra podrà ser considerat com defectuós.

1.6.11.

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part,
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les
obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Les despeses originades pel lloguer de locomotora dièsel i vagons plataforma, així com
els originats pel talls de subministrament, de qualsevol tipus, també es consideren
incloses en els preus unitaris.

Responsabilitat del Contractista

Si per no complir les condicions del present Plec es rebutgessin els materials incorporats,
el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que compleixin les prescripcions
establertes, sense que per allò tingui dret a un nou preu unitari.

1.6.14.

Informació a preparar pel contractista.

Serà obligatori per part del Contractista la presentació de la documentació que acrediti
l’homologació per FGC de tot el material, personal, processos administratius i executius,
o qualsevol altre organisme competent i que així ho requereixi per a la realització de les
obres, dels equips oferts per a la realització del present projecte, ja sigui materials mòbils,
eines específiques i personal destinat a obra.

L’acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat
dels mateixos, que quedarà subsistent fins que rebin definitivament les obres, sense
perjudici de la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis
ocults d’execució.
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Al final de cada jornada laboral, el Contractista retirarà tots els materials i elements
provisionals, així com les runes que puguin afectar la normal circulació dels trens, sempre
que aquesta fora aplicable de forma puntual i amb pre-avís als centre de control o
comandament de la línia fèrria.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació
vindrà fixada per la Direcció d'Obra.

1.6.16.

En particular, setmanalment farà balanç del període anterior, amb un report a origen amb
la seva valoració i reflectint les incidències d’obra més importants. Aquesta comunicació
haurà d’incloure còpia de tots els albarans de lliurament, resguards de comandes
realitzades, certificats de procedències dels materials aplicats o col·locats en obra en el
decurs del període del mes en curs.

Totes les operacions necessàries per a l’execució de les obres permanents o provisionals
s’hauran de fer de tal manera que no causin pertorbacions innecessàries o impròpies als
propietaris contigus o als espais públics. S’hauran de preveure i permetre els passos
d’accessos per a usuaris i personal de FGC.
L’execució dels treballs que exigeixen, necessàriament i imprescindible, la interrupció de
la circulació de vianants haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra i el personal
responsable de FGC. El qual, fixarà d’acord amb els serveis corresponents les zones a
interrompre, les desviacions a establir i les dates i terminis en es faran aquestes
interrupcions. Aquestes desviacions estaran perfectament senyalitzades en tot moment.

Així mateix, remetrà setmanalment una planificació dels treballs en l’obra, en activitats
diferents a les contractades de forma simultània durant el desenvolupament del Projecte.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra
que hagin de quedar ocultes.

1.6.17.

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra
prèviament a la seva ocultació.

Ocupació de superfícies

Si per a l’execució de les obres fos necessari l’ocupació temporal de superfícies de FGC
o tercers, siguin de propietat, de tipus oficial o particular, el Contractista haurà de
gestionar els tràmits oportuns amb aquesta propietat, parell l’ocupació temporal mentre
duren les obres i totes les despeses que s’originen amb aquest motiu aniran a compte del
Contractista.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que
aquesta cregui convenient.
FGC no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres,
sigui a càrrec del Contractista.

1.6.15.

Circulació de vianants

En cas d’haver de modificar la superfície ocupada o haver de canviar l’emplaçament,
totes les despeses que es produeixin aniran a compte del Contractista.
Durant l’ocupació de superfícies, aquestes estaran mantingudes, perfectament
senyalitzades i tancades i amb els accessos provisionals perfectament definits, pel
Contractista i a càrrec seu.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

Quan s’acabi l’ocupació, les superfícies s’hauran de deixar en un estat totalment net,
lliure d’obstacles i amb els desperfectes que s’hagin produït reparats.

La senyalització de les obres, accessos i zones afectades que el Contractista haurà
d’instal·lar, hauran de complir les normes que a aquest efecte dicti la Direcció d’Obra.
Aquesta senyalització s’haurà de mantenir en perfecte estat de conservació durant el seu
funcionament i durant tota la durada de l’Obra.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del
Contractista, que serà també responsable dels danys a tercers que aquesta ocupació
pugui generar i es farà càrrec de les indemnitzacions, reparacions i restauracions
derivades de les ocupacions generades per l’Obra (aplecs, tallers, molls de càrrega, etc.)
i annexes de la mateixa.

El Contractista haurà d’instal·lar llums i il·luminació suficient a les zones de treball que
sigui necessari i allà on ho consideri necessari la Direcció d’Obra.
S’instal·laran senyals d’advertència en aquells elements fixos provisionals com els
encofrats. Es col·locarà també senyals d’advertència de límit de velocitat en funció de
l’afectació per l’execució de l’obra..

Ferrocarrils posarà a disposició del contractista un espai per a aplec a les seves
instal·lacions a Sant Boi segons la pròpia disponibilitat. El contractista podrà fer en aquest
espai els arranjaments que consideri oportuns per al seu ús d’acord amb FGC. Aquests
treballs es consideren inclosos en les despeses generals de l’obra.

Aquests treballs, igual que el seu manteniment i conservació, seran a càrrec del
Contractista.

1.6.18.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització
seran responsabilitat del Contractista, sense que la amb l’aprovació prèvia de la Direcció
d’Obra de la senyalització i mesures adoptades, eximeixi el Contractista d’aquesta
responsabilitat.

Modificacions dels serveis afectats per les obres

Abans de començar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els seus
representants hauran de sol·licitar a la Companyies de Serveis Públics els plànols de les
conduccions o instal·lacions pròximes que puguin veure’s afectades i haurà d’estudiar
aquests serveis afectats i la millor forma d’executar l’obra sense deteriorar-los i, tot seguit,
els serveis que siguin imprescindibles modificar per a poder executar els treballs.
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El preus d’aquesta vigilància i concerts associats estan inclosos en els preus unitaris
contractuals, així com el material de protecció, tanques perimetrals, cartells informatius,
senyals lluminosos, vestuaris, farmaciola, oficina d’obra i tot el material necessari, segons
les disposicions vigents quant a seguretat i salut.

Una còpia dels plànols de serveis afectats serà lliurada al Director de l’Obra.
Si el Director de l’Obra està d’acord amb la modificació d’aquests serveis, el Contractista
ho tramitarà a les Companyies corresponents.
Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense consultar
els serveis afectats, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció serà de
la seva total i exclusiva responsabilitat, sense que pugui al·legar a favor seu la urgència
dels treballs, exigències de terminis, requeriments de proveïdors o la falta de la
comunicació d’escomeses existents de les Companyies, per a fer els canvis necessaris.

1.6.21.

En el cas de rescissió, el Contractista no podrà retirar, per cap pretext, cap element del
material d’instal·lacions, ja que FGC podrà optar per retenir-lo, indicant al Contractista
que el desitja adquirir, amb la amb l’autorització prèvia del pèrit o per conveni amb el
Contractista. El Contractista haurà de retirar tot el que resta en el termini de tres mesos i
s’entendrà com abonat el que no retiri en aquest termini.

El Contractista no podrà pretendre cap reclamació ni variació de preus per trastorn en els
plans d’execució o per rendiments que hagin suposat o anticipat com a conseqüència
d’haver executat l’obra sense desviació prèvia dels serveis afectats.

1.6.19.

1.6.22.

Seguretat i salut al treball.

Subcontractes

Cap de les parts de l’obra podrà ser subcontractada sense el consentiment previ,
sol·licitat per escrit, del Director d’Obra i aprovat per FGC.

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

La esmentada sol·licitud inclourà les dades precises per a garantir que el subcontractista
té la capacitat suficient per a fer-se càrrec dels treballs en qüestió. L’acceptació dels
subcontractistes no eximirà el Contractista de la seva responsabilitat contractual en cap
sentit: econòmic, en la qualitat dels treballs subcontractats, d’acompliment de terminis o
les condicions dels treballadors, etc. El Director d’Obra està facultat per a decidir
l’exclusió dels subcontractistes que, malgrat haver estat acceptats, no demostrin a llarg
del treball tenir les condicions requerides per a l’execució dels la part de les obres que els
correspongui. El Contractista haurà d’adoptar les mesures precises i immediates per a la
rescissió d’aquests contractes i la represa immediata dels treballs sense prejudici en els
terminis establerts .

D’acord amb l’article 7 del esmentat Reial Decret, el Contractista haurà d’elaborar un “Pla
de seguretat i salut” en el qual desenvolupi i adapti l’Estudi de Seguretat i Salut contingut
al Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els
treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans del inici de les
obres.
El Contractista, en redactar el seu programa de treball i les formes d’execució de les
unitats d’obra, haurà de procedir amb els sistemes d’execució que ofereixin les màximes
garanties i seguretat que, no sols redueixin al mínim els possibles accidents, si no que
també redueixin al mínim els danys possibles. Per això, els sistemes d’execució que, a
pesar del seu major rendiment, tinguin un risc més gran, no podran utilitzar-se.

1.6.23.

Afeccions al medi ambient.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per
rebaixar la pol·lució fònica. Les aigües procedents de l’obra s’hauran de tractar
prèviament al seu abocament en cas necessari.

Igualment, té l’obligació de facilitar, tant al Director d’Obra i als seus delegats, com a
qualsevol Autoritat, representant de l’Administració, la relació dels materials, la mà d’obra
o els mitjans auxiliars i accessos segurs en totes i cada una de les parts d’obra.
En tot cas, tan sols el Contractista serà el responsable durant l’execució de les obres, de
la seguretat de l’execució dels treballs de l’obra realitzada i de tots els accidents o
perjudicis que pugui patir el seu personal o causar a una altra persona o entitat.
Serà obligació del Constructor Contractista la contractació prèvia a l’inici de les obres, de
l’assegurança contra risc per incapacitats permanents o mort dels seus obrers.

1.6.20.

En cas de Rescissió

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

Vigilància i seguretat

El Contractista designarà un o més recursos preventius d’entre el seu personal que
s’ocuparà de fer complir totes les normes de seguretat. Un dels encarregats haurà de
disposar de l’homologació com Responsable de Brigada per un dels centres autoritzats,
disposant de la corresponent acreditació vigent, i no podrà ser substituït durant el decurs
l’obra, excepte per causa molt justificada i amb el previ vist i plau del Director de les
Obres.

1.6.24.

Indemnitzacions per compte del Contractista

El Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades
afectades com a conseqüència de l'execució dels seus treballs, indemnitzant a les
persones que resulten perjudicades.
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1.6.25.

Rebudes provisionalment les obres es realitzarà immediatament el seu amidament
definitiu, amb assistència del Contractista o del seu representant. Oportunament,
s'estendrà la certificació que, aprovada per la Direcció d'Obra, servirà per l'abonament per
part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del saldo resultant, salvant la quantitat
que pugui quedar retinguda en concepte de fiança.

Abocadors

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en
el cas que estigui constituïda.
Excepte manifestació expressa en contra d’allò que s’ha exposat en el present plec, la
localització d’abocadors, així com de totes les despeses que comporti la seva utilització,
hauran de ser a compte del Contractista.

El període de garantia de les obres es fixa en dos anys, o aquell que a judici i dictamen
de FGC, per efecte de qualsevol circumstancia justificada sigui aplicable. En cas de
realitzar-se reparacions dins el període de garantia aquestes comptaran amb un període
de garantia de 2 anys des de la seva finalització.

Sempre que els documents contractuals fixen que la esmentada unitat inclou el transport
a l’abocador, el fet que la distància dels abocadors sigui major que la hipòtesi feta al
quadre de preus que s’inclou en el pressupost, no serà causa suficient per a al·legar
qualsevol tipus de modificació del preu unitari que aparegui al quadre de preus o al·legar
que la unitat d’obra corresponent no inclou la esmentada operació de transport a
l’abocador.

Les despeses de conservació durant el període de garantia, comprès entre les
Recepcions Provisional i Definitiva, aniran a càrrec del Contractista.
Si al procedir al reconeixement per a la Recepció Definitiva de les obres no es trobessin
aquestes en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta (la Recepció Definitiva) i la
Direcció d'Obra marcarà al Contractista els terminis i forma en que hauran de realitzar-se
els treballs de reparació corresponents.

Si en els amidaments o altres documents informatius del Projecte se suposa que el
material obtingut de l’excavació de l’explanació, fonamentació o rases ha d’utilitzar-se per
al terraplè, terraplenat, etc., i el Director d’Obra rebutgi la esmentat material per no
complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar tal material a
l’abocador sense dret a cap abonament complementari al corresponent en la unitat
d’excavació.

1.6.26.

1.7.

Les condicions d’execució de les obres del present projecte s’han de subjectar a la
disponibilitat d’FGC sobre la base del manteniment del servei ferroviari.

Execució de les obres no especificades en aquest plec.

A tal efecte, el projecte determina les línies de treball preestablertes per FGC, però FGC
podrà modificar-les en funció de la programació concreta que sorgeix de la licitació del
projecte.

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

1.6.27.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DEGUDES AL TREBALL AMB EL
SERVEI FERROVIARI EN EXPLOTACIÓ.

En qualsevol cas, s’hauran de complir les condicions que es recullen en els articles que
segueixen i que es refereixen als conceptes següents:
- Condicions de treball que afecten als serveis ferroviaris

Recepció d'obra

- Treballs nocturns

Set dies abans de l’acabament de les obres, informarà el Contractista a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya la proximitat de la seva conclusió a fi de convenir la seva
Recepció Provisional.

- Treballs en caps de setmana
- Precaucions de velocitat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fixarà la data de la Recepció Provisional
durant el mes posterior al seu acabament i designarà a la persona o persones que, en el
seu nom, han d’efectuar la inspecció, a la que per part del Contractista haurà d’assistir un
representant amb plens poders.

- Treballs que poden afectar les instal·lacions en servei
- Treballs que afecten al gàlib de via
- Treballs que afecten al gàlib d’electrificació de via.

Havent practicat un minuciós reconeixement de les obres, es redactarà un Acta amb tants
exemplars com interventors i signats (tots i cada un dels exemplars) per tots ells.

- Protector de Via i Responsable de Brigada

En el cas de que les obres fossin aptes per la seva Recepció Provisional, Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya comunicarà al Contractista que les ha rebut provisionalment,
iniciant-se en aquell moment el període de garantia.

- Tren de treballs i disponibilitat de maquinària
- Medis de control a disposició

Quan, com a resultat de l’esmentada inspecció, s’estableixi que les obres no són en estat
de ser rebudes, es farà constar a l'Acta i es donaran al Contractista instruccions per
esmenar els defectes observats, fixant un termini per això. Expirat aquest termini
s'efectuarà un nou reconeixement.
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1.7.1.

Treball nocturn amb tall de circulació i de tensió des de les 0:30 hores fins a les 4:20 del
matí.

Condiciones de treball que afecten als serveis ferroviaris

Les condicions de treball que afecten l’explotació o les condicions de seguretat de la
mateixa seran determinades segons es comenta a continuació en relació als conceptes
següents:

Es preveu que no sempre es pugui disposar d’aquest horari de treball ja sigui per
exigències d’explotació o manteniment. FGC procurarà facilitar l’horari en la mesura del
possible.

- Hores de talls de via

En cap cas un disminució d’horari de tall de via o l’eliminació del mateix per qualsevol
període de temps pot comportar una reclamació econòmica.

- Hores de tall d’electrificació de via
- Condicions de tall prolongat i total de via

1.7.1.2.

- Precaucions de velocitat

Pel que fa a l’electrificació de via s’ha de dir el que ja s’ha comentat en el cas de la via del
punt anterior, amb la distinció de que sense l’ús de maquinària es podrien realitzar
determinats treballs una vegada hagi passat l’última circulació fins que el centre de
control hagi procedit a desconnectar l’electrificació.

- Calendari i programació dels talls
- Preavisos
- Entrada / Sortida de maquinària

En tot cas qualsevol treball que envaeixi el gàlib de via, ha de quedar autoritzat per
l’agent protector de via.

- Condicions de circulació a l’inici del servei ferroviari
- Resguards per l’establiment de via lliure

1.7.1.3.

- Control mitjançant Protector de via, pilot de catenària, de senyalització i de
comunicacions.

Tall perllongat de via

No es preveu la possibilitat de realitzar un tall total i prolongat de via. No obstant si degut
a incidències de l’obra fos imprescindible perllongar un tall de via afectant al servei
normal caldria que, a efectes dels viatgers, aquest tall del servei ferroviari es contraresti
amb els oportuns serveis d’autobusos. El cost del servei d’autobusos, així com totes les
despeses derivades del tall de via, correran a compte del contractista.

Aquests conceptes seran prefixats per l’Enginyer Coordinador / Director d’FGC, el qual
haurà de determinar, a efectes de regular les diferents etapes de treball, que puguin
produir-se riscos o interferència a l’explotació ferroviària. Els condicionaments que puguin
establir-se en el projecte o en les etapes prèvies a l’execució / programació de les obres
parcials o totals seran en tot moment vinculants pel Contractista. Abans de l’inici de l’Obra
es presentarà un Programa de Necessitats d’Agents que quantificarà el nombre de
protectors de via, i pilots d’electrificació, senyalització i comunicacions per al compliment
de la normativa vigent en el que afecta a Seguretat en la Circulació i d’acord amb el Pla
d’Obra que regirà tot el procés d’execució.

1.7.1.4.

Precaucions de velocitat

En les zones de treballs sense acabar on es pugui afectar la circulació de trens, i on hi
hagi d’haver circulació de trens, s’establiran, a través de la preceptiva consigna, les
oportunes precaucions amb presa de reducció de velocitat disposant al trajecte dels
senyals reglamentaris.

Aquests agents podran ser personal del Contractista, amb l’homologació preceptiva o
agents de FGC. Els agents pilot de tot tipus van a càrrec del contractista adjudicatari, i el
seu cost s’ha inclòs en els preus. En cas de que els faciliti FGC, les despeses produïdes
seran abonades pel Contractista, efectuant-se els pagaments corresponents amb
caràcter mensual i/o segons les certificacions d’obra.

Els agents i els tècnics responsables del CTC vetllaran pel compliment de les consignes
de precaució establertes denunciant qualsevol infracció.
1.7.1.5.

Així mateix, el Programa de Necessitats d’Agents haurà d’incloure el personal de
circulació i tracció necessaris per al desenvolupament de situacions provisionals en cas
de que fos necessari.

Calendari programació de les obres

El calendari de programació de les obres s’haurà de programar conjuntament amb la
direcció d’FGC.
A tal efecte, la direcció d’obra conjuntament amb FGC definirà un pla marc a l’inici de les
obres.

El personal de Contracta per a la conducció de maquinària de via, vagonetes, trens de
treball, etc., haurà de contar amb l’aprovació reglamentària d’FGC a l’igual que el material
mòbil que, eventualment, discorri per via en servei o en règim de maniobres durant els
talls de via.
1.7.1.1.

Hores de tall de l’electrificació de via

La programació i el calendari de les obres no afecta solament als treballs a l’interior del
túnel, sinó també als dels punts d’accés i als de les bases de muntatge.
Abans de l’inici de l’obra es presentarà un Programa de Necessitats d’Agents que
quantificarà el nombre de protectors de via, pilots de electrificació, de senyalització i
comunicacions pel compliment de la normativa vigent en el que afecta a Seguretat en la
Circulació i acord amb el Pla d’Obra que regirà tot el procés d’execució.

Hores de tall de via

Les condicions de tall ordinari que estableix FGC per a l’execució dels treballs de
renovació són les següents:
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Aquests agents podran ser personal del Contractista, amb l’homologació preceptiva o
agents d’FGC.

compliment de la normativa vigent en el que afecta a Seguretat en la Circulació i acord
amb el Pla d’Obra que regirà tot el procés d’execució.

En aquest cas, la totalitat de les despeses fixes i fluctuants produïdes tindran que ser
abonades pel Contractista, efectuant-se els pagaments corresponents amb caràcter
mensual.

El vigilant o agent protector o pilot estarà dotat del Llibre d’Itinerari d’Ordres del trajecte
afectat, i s’haurà d’actualitzar d’acord amb el Reglament en vigor.

Tanmateix, el Programa de Necessitats d’Agents haurà d’incloure el personal de
circulació i tracció necessaris pel desenvolupament dels treballs.

1.7.3.1.

1.7.1.6.

• Agents d’acompanyament de tren

Característiques dels agents pilot o protectors.

Els agents pilot que estan inclosos en els preus comprenen les següents especialitats:

Preavís

• Agents protector de via

Qualsevol canvi en la programació dels treballs i en el personal de control, personal
auxiliar i personal de circulació, exigeix el corresponent preavís segons marca el
reglament d’FGC i que es recull en la carta de maniobra.

• Agents pilot d’energia

1.7.1.7.

• Responsable de brigada.

• Agents pilots de les Instal·lacions de Seguretat i de Comunicacions

Entrada i sortida de maquinaria i aplecs d’obra

L’entrada i sortida de maquinària del túnel, així com dels materials nous i procedents del
desmuntatge (armament de via i runes) és potser un dels problemes més difícils que
plantegen les obres de renovació.

Els agents pilot de via hauran d’intervenir en tots aquells punts en els que existeixi el risc
d’invasió del gàlib de via, és a dir a més del trajecte, en les bases d’aplec, en les campes
i en les bases de muntatge, quan es realitzin operacions amb aquest risc.

Les bases de muntatge i les campes d’aplec seran punts en els quals es procedeixi a
l’aplec i al tractament dels materials d’obra nous, així com al desbast dels materials
procedents de l’aixecament.

El modus operandi d’aquests agents és el que determina el Reglament d’FGC, que
resumidament contempla:
• Els agents d’acompanyament de trens són els responsables de seguretat dels trens de
treball i la resta de material que pogués circular per la via.

Es preveu que el contatita pugui dispoar d’un espai a les instal·lacions de FGC a Sant Boi
de Llobregat d’acord amb la disponibilitat de FGC. Dins el túnel solament es podran
realitzar aplegs temporals en les arees que aprovi explícitament per escrit FGC.

1.7.2.

• Els agents protector de via actuaran quan hi hagi el risc esmentat d’afecció al gàlib de la
via. Aquest agent de via també s’encarregarà de la col·locació, connexió a carril i del
posterior desmuntatge de les perxes pròpies de la línia aèria d’electrificació, i estarà
autoritzat a fer solament en els punts adequats indicats per la Divisió d’Electrificació.

Posada en servei de la línia

L’agent protector de via en coordinació amb el CTC determinaran el moment exacte de
posada en servei de la via i de la tensió de l’electrificació, havent de parar en aquell
moment tota activitat d’obra que pugui afectar al gàlib de la via.

• Els agents pilot d’energia hauran d’intervenir quan s’efectua alguna modificació en les
instal·lacions, com ara ripats de catenària, desmuntatges de catenària, actuació en
seccionaments, en telecomandaments, etc.

FGC confeccionarà i facilitarà al seu moment al responsable de l’obra una instrucció
tècnica que definirà quines són les condicions i els procediments que permetin posar la
via en servei.

• Els agents pilot de les Instal·lacions de Seguretat i Comunicacions, hauran d’actuar
quan es puguin afectar dites instal·lacions en trasllats de cables, d’aparells, de motors, de
modificacions en CTC, etc.

1.7.3.

Tot això es realitzarà segons el Reglament.

Agents pilot o protectors d’acompanyament de trens, de via, de
catenària de senyalització i comunicacions

En el cas que en algun moment FGC pugui facilitar l’esmentat personal, el Contractista
haurà d’abonar a FGC dita dedicació als preus oficials d’FGC.

Els agents protectors de via seran els encarregats de controlar el compliment de les
condicions de treball havent d’advertir de qualsevol incidència al Centre de Control.

Com ja s’ha dit, tots els agents pilots seran a compte del Contractista i hauran d’estar
homologats.

El Centre de Control (C.T.C.) serà l’encarregat d’ordenar els moviments dels equips i de
les composicions, així com de qualsevol ordre que pugui afectar les instal·lacions
telecomandades..

1.7.4.

Tren de treballs i disponibilitat de maquinaria

L’execució de les obres exigeix disposar de la maquinària adequada entre la que cal
destacar la següent:

El / Els agents pilot o protectors hauran d’estar degudament homologats per FGC.
Abans de l’inici de l’obra es presentarà les Necessitats d’Agents que quantificarà el
nombre de protectors de via, pilots de electrificació, de senyalització i comunicacions pel
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Aquestes proteccions es muntaran i desmuntaran a l’inici i final de cada jornada de treball
(si això fos escaient) i no condicionaran els usos habituals o puntuals previstos de la línia.

- Tren de treballs que permeti arrossegar plataformes i equips, havent d’estar dotat de
tracció dièsel pròpia. El maquinista i els equips d’acompanyament hauran d’estar
homologats per FGC

El cost d’aquestes proteccions està repercutit en els preus unitaris i, en conseqüència, no
s’haurà d’abonar separadament.

- Plataformes de treball
- Tremuges

1.7.8.

- Grua transportable en tren de treballs
- Equips bimodals tipus vaiacar: retroexcavadores, formigoneres, dúmpers

Normes que han de ser observades par a la realització de treballs
amb maquinaria per a obres, quan intercepti o es pugui
interceptar en algun de llurs moviments el gàlib de via de FGC

- Encarriladores i petit material de via

1.7.8.1.

Els equips previstos seran del contractista, i FGC podrà facilitar el que en aquell moment
pugui disposar, previ pagament dels serveis.

El Contractista està obligat al compliment de les normes de la vigent Reglamentació de

1.7.5.

Treballs en els que està previst per endavant interceptar el gàlib de
via.

Circulació d’FGC, entre les que es destaquen com a més importants:

Homologació de maquinaria de via

- I.G. número 1 “Senyals” articles 56 i 91.

En cas que el contractista requerexi de la utilització de maquinaria amb capacitat per
circular per la via, aquesta haurà d’esser prèviament homologada per a FGC per a la via
en qüestió a proposta del contractista.

- I.G. número 32 “Composició, Frenada i Velocitat dels Trens”, article 12.
- I.G. número 44 “Anormalitats i Accidents”, article 68.

FGC podrà homologar o no la maquinaria proposada pel contractista en funció dels seus
propis varems o indicar defectes a corregir en la maquinaria proposada si així fos
possible. En cap cas la decisió de FGC podrà ser motiu de reclamació econòmica, de
terminis o cap altre tipus.

- Instruccions de la Direcció d’Inversions d’Obres i Instal·lacions.
1.7.8.2.

Treballs en les immediacions de la via, on no està previst
interceptar el gàlib per la maquinària utilitzada

El contractista haurà de realitzar els corresponents tràmits amb antelació suficient ja que
qualsevol endarreriment en aquests imputable o no al contractista no suposarà motiu per
a la modificació del termini d’obra establert.

Per a la realització d’aquesta classe de treball el Contractista queda obligat al compliment
de les prescripcions següents:

Els costos de la homologació de la maquinaria que circuli per via proposatda per al
contractista es consideren inclosos en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra i
en cap cas seran abonament independent.

a) Als efectes es considerarà com a immediacions de la via la zona lateral del costat
corresponent, compresa dins d’una distància de 3 metres, amidats en línia perpendicular
des del cap del carril exterior; es convé en anomenar-la Zona de Seguretat.

1.7.6.

b) Per a que una màquina dels treballs, pugui interferir en algun dels seus moviments,
encara que sigui momentàniament, la Zona de Seguretat prevista en a) li cal l’autorització
expressa d’un agent de Via i Obres d’FGC designat com a vigilant del tall, sense la
presència i autorització del qual no es podrà realitzar l’esmentat moviment.

Mitjans de control a disposició

El mateix que s’ha afirmat per a la maquinària, cal aplicar-ho al personal especialitzat
d’FGC responsable del control.

c) El vigilant estarà dotat del Llibre d’Itinerari i Ordres Sèrie A i S del trajecte afectat,
permanentment actualitzat.

Aquest personal serà el dels agents protector de via i instal·lacions fixes.
Els equips de vigilància previstos seran del Contractista adjudicatari, i FGC podrà facilitar
el que en aquell moment pugui disposar, previ pagament dels seus serveis.

1.7.7.

d) El vigilant disposarà d’un telèfon portàtil, en connexió amb el fil òmnibus, a través del
qual s’informarà, per les estacions col·laterals, dels intervals reals lliures de circulació.
Els Caps de Circulació queden obligats a informar al Vigilant de les circulacions
anunciades per telèfon, de l’establiment de la contravia i del paral·lel, així com de
qualsevol altra circumstància que pugui afectar els treballs.

Proteccions de la via

Durant l’execució dels treballs el Contractista haurà de protegir adequadament els carrils i
qualsevol sistema de senyalització, canalització, xarxa de cable o de fibra òptica, xarxa
d’aigua, safata de conducció i subjecció o qualsevol altre instal·lació existent, de manera
que aquests no siguin perjudicats per l’execució dels treballs.

e) El Vigilant és responsable de la retirada de tota màquina que interfereixi en el gàlib 5
minuts abans de l’hora real prevista per al pas d’una circulació, i de mantenir-la detinguda
com a mínim a una distància de 2 metres del cap del carril més pròxim.

Abans de començar l’obra el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra la solució
adoptada per a aquesta protecció i la seva compatibilitat amb la circulació de combois en
els horaris establerts (si això fos escaient).

Si excepcionalment no pogués retirar-la amb l’antelació indicada, procedirà a la protecció
del punt interceptat conforme al que preveu la I.GR. número 1 “Senyals”.
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f) Si per qualsevol causa no es pogués comunicar amb les estacions col·laterals, el
vigilant suspendrà tot moviment dins de la Zona de Seguretat prevista en a).

1953 i el Reglament de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre I.R.D. 124/1990 de 28
de setembre.

g) Els treballs inclosos en aquest apartat necessiten l’autorització prèvia per Consigna de
ona d’FGC que recollirà les prescripcions reglamentàries i les particulars que puguin
aconsellar les circumstàncies amb vistes a garantir la seguretat.

Així mateix el Contractista i el seu personal estan obligats a observar i complir
rigorosament, en tot allò que els hi fos d’aplicació, les normes i mesures que resultin de
les Instruccions Generals d’FGC que estiguessin vigents en el temps de l’execució de la
instal·lació. En conseqüència el Contractista no podrà al·legar desconeixement de les
referides Instruccions Generals d’FGC ni, en base a això, quedar exempt de l’obligació
del seu compliment.

1.7.8.3.

Respecte al gàlib d’electrificació de via

El gàlib de la línia aèria d’electrificació no podrà superar-se en cap circumstància fins que
l’agent pilot doni les ordres oportunes, d’acord amb les instruccions rebudes del C.T.C.

1.7.11.

L’agent d’electrificació haurà d’estar dotat de la preceptiva perxa que permeti aïllar
elèctricament el tram en obres en previsió de qualsevol error.

1.7.9.

Els condicionaments esmentats en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
seran en tot moment vinculants per al Contractista, i en especial pel que fa als programes
de treball, que ineludiblement hauran de contemplar les esmentades circumstàncies.

Obligació del contractista en ordre a no pertorbar el normal
funcionament del servei ferroviari

Abans de l’inici de l’Obra es presentarà un Programa de Necessitats d’Agents que
quantificarà el nombre de pilots de via, electrificació, senyalització i comunicacions per el
compliment de la normativa vigent en el que afecta a Seguretat en la Circulació i d’acord
amb el Pla d’Obra que regirà tot el procés d’execució.

El Contractista i el personal que intervingui en les obres sota les seves ordres o
autorització, posarà la màxima diligència en executar la instal·lació dins de les
possibilitats que permeti el normal funcionament del servei ferroviari en les preceptives
condicions de seguretat, ajustant-se rigorosament als intervals de temps que li siguin
fixats pel Director de l’Obra o agent de l’Administració Ferroviària en qui delegui a tal
efecte.

Aquests agents podran ser personal del Contractista, amb l’homologació preceptiva o
agents d’FGC.
En aquest cas, la totalitat de les despeses fixes i fluctuants produïdes tindran que ser
abonats pel Contractista, efectuant-se els pagaments corresponents amb caràcter
mensual.

El Contractista posarà singular diligència en obeir i exigir del seu personal siguin obeïdes
les ordres que li siguin donades pel Director de l’Obra en ordre a mantenir, durant
l’execució de la instal·lació en les andanes i voreres, un pas lliure suficient per a que es
pugui efectuar fàcilment i amb tota seguretat el servei de viatgers i d’equipatges, així com
un pas entre andanes completament lliure a idèntics fins; garantir la normalitat i seguretat
de la circulació dels trens; evitar i, en si escau, reparar les anomalies detectades en el
funcionament del servei ferroviari com a conseqüència de la instal·lació; evitar el perill de
danys en els agents o bens de l’Administració Ferroviària o en la persona o bens de llurs
usuaris exigint amb el seu tracte un nivell de cortesia adequat.

Així mateix, el Programa de Necessitats d’Agents haurà d’incloure el personal de
circulació i tracció necessaris per al desenvolupament de situacions provisionals en cas
que fos necessari, i hauran d’ésser igualment abonats amb periodicitat mensual.
El personal de Contracta per a la conducció de maquinària de via, vagonetes, trens de
treball, etc..., haurà de comptar amb l’aprovació reglamentària d’FGC igual que el material
mòbil que, eventualment, discorri per via en servei o en regim de bloqueig.

Així mateix, el Contractista queda obligat a posar la màxim cura en ordre a evitar que
s’ocasionin, amb motivo de l’execució de la instal·lació, qualsevol tipus d’avaries,
interferències o pertorbacions en el normal funcionament de tot tipus d’aparells i
instal·lacions, especialment en les d’electrificació, de seguretat, de comunicacions o
elèctriques. En el cas que es produïssin aquestes avaries, interferències o pertorbacions,
el Contractista indemnitzarà no solament pel mal emergent sinó a més pel lucre cessant
així com pel cost dels retards que s’haguessin originat en els trens.

1.7.10.

Compatibilitat de les obres amb l’explotació ferroviaria

1.8.
1.8.1.

CONSERVACIÓ DE L’OBRA
Definició

Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabat, manteniment i
reparació, així com tots els treballs que siguin necessaris per al manteniment de les obres
en perfecte estat de funcionament i vigilància. La esmentada conservació s’estén a totes
les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, senyalització, il·luminació,
instal·lacions elèctriques, ventilació, edificacions, obres auxiliars, etc.).

Obligacions del contractista i del seu personal de complir, pel que
li fos d’aplicació, les disposicions legals vigents, instruccions
generals i instruccions tècniques i facultatives vigents en FGC.

1.8.2.

El Contractista i el personal que intervingui sota les seves ordres o autorització en
l’execució de la instal·lació compresa en l’àmbit del present Plec, queden expressament
obligats a complir rigorosament, en tot allò que els hi fos d’aplicació, quantes disposicions
legals, presents o futures, estiguessin vigents, en especial la Llei d’Ordenació del
Transport Terrestre de 30 de Juliol de 1987, Reglament per a la Conservació i Vigilància
de la via de 27 de Novembre de 1945 i Reglament de Senyals de 21 de Novembre de

Conservació durant l’execució de les obres

El Contractista està obligat a conservar durant l’execució de les obres i fins a la seva
recepció provisional, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades,
així com senyalitzacions existents i senyalitzacions d’obra i elements auxiliars, mantenint
en bones condicions de serveis viaris.
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Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

Els treballs de conservació durant l’execució de les obres no seran d’abonament, atès
que estan inclosos en els preus unitaris.

1.8.3.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de
Preus núm. 2.

Conservació durant el termini de garantia

El Contractista està obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a
la seva recepció definitiva, havent de realitzar tots els treballs que siguin necessaris per a
mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació. A més, caldrà ajustar-se al que
disposa la normativa vigent.

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memòria, s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i
tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari
i estan continguts en un document merament informatiu.

Les despeses corresponents a aquest capítol estan considerats en els preus unitaris, per
la qual cosa no són d’abonament directe.

1.8.4.

Desenvolupament dels treballs.

Els treballs d’execució, transport i conservació no obstaculitzaran l’ús públic o servei de
l’obra, ni dels carrers, camins o serveis afectats i, de produir afecció, hauran de ser
prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra i disposar de l’oportuna senyalització.

1.9.
1.9.1.

Tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de la unitat
d'obra que es considerin convenients a judici de la Direcció d'Obra, encara que no figurin
als documents contractuals, s’hauran d'executar sense ser motiu de sobrepreu, sobre
cost o meritoris de compensació econòmica addicional.

AMIDAMENT I ABONAMENT.

Si el Contractista, encara que amb autorització de la Direcció d'Obra, emprés materials de
més acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substituís una
classe de fàbrica per una altra que tingués assignada un preu major o executés amb
majors dimensions qualsevol part de les obres o, en general, introduís en aquesta i sense
que se li hagi demanat qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la
Direcció d'Obra, només tindrà dret, malgrat tot, a l'abonament del que li pogués
correspondre en el cas de que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.

Amidament de les obres.

La Direcció d'Obra efectuarà mensualment i en la forma que estableix el present Plec de
Condicions, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps
anterior.
El Contractista o el seu delegat podrà presenciar, si així es demana, la determinació
d'aquests amidaments facilitant sense cap càrrec tots els medis necessaris per dur-la a
terme.

1.9.2.2.

Per les obres o parts de les mateixes les dimensions i característiques de les quals hagin
de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la
Direcció d'Obra amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui prendre els
corresponents amidaments aixecant els plànols que els defineixen, la conformitat dels
quals subscriurà el Contractista o el seu representant.

Seran per compte del contractista les despeses de desplaçament de materials a obra per
mitjans ferroviaris. Els costos d’aquest transport en cas de ser necessari es consideren
repercutits els preus unitaris de les diferents unitats d’obra.
En cas de contractar aquest transports a FGC seran abonats pel contractista a segons les
tarifes vigents.

Si no hagués avisat amb l’antelació necessària, quedarà obligat a acceptar les decisions
que adopti FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A. (FGC) sobre
l’assumpte.

1.9.2.
1.9.2.1.

Transports de materials

Els mitjans auxiliars necessaris per al accés i transport de materials pel pou, com poden
ser escales i grues, són per compte del contractista i es consideren inclosos en les
diferents partides.

Abonament de les obres.

1.9.2.3.

Preus unitaris.

Vigilància durant les obres

Serà per compte del contractista la vigilància de les zones d’obres i d’apleg durant
l’execució de les obres, fins i tot fora del horari de treball. Així mateix el contractista serà
responsable del actes de vandalisme de que puguin ser objecte les instal·lacions o trens
de FGC per accessos no autoritzats a través dels accessos controlats pel contractista.

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobreixen totes les despeses necessàries per
l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs,
personal, materials, maquinaria, elements auxiliars i mesures de seguretat, sempre que
expressament no es digui el contrari en aquest Plec de Condicions i figurin al Quadre de
Preus el dels elements considerats com unitat independent.

1.9.2.4.

Tancaments

El contractista serà responsable de la construcció i manteniment dels diferents
tancaments. El cost es considera inclòs en les despeses generals de l’obra.
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1.9.2.7.

Aquest tancament s’haurà d’adaptar també a les exigències de FGC. En aquest sentit
caldrà cuidar els acabats i estètica del mateix així com el seu comportament durant la
circulació de trens. Es preveu que caldrà instal·lar una tancament fix rígid, d’un material
que compleixi amb les exigències de seguretat per a túnels ferroviaris. Resulta també
important la resistència antivandàlica del tancament per trobar-se en zona de pas
d’usuaris.
1.9.2.5.

Serà obligació del contractista principal de l’obra la coordinació amb els treballs realitzats
per tercers.

Neteja

També serà obligatòria la prestació de serveis generals de l’obra sense cost addicional.
Sense que la relació sigui limitativa aquests serveis inclouen:

Es preveu que l’obra generi pols. Caldrà que el contractista prengui les mesures
necessàries per reduir al mínim la producció de pols durant l’execució de l’obra. El
contractista serà també responsable de mantenir en correcte estat les dependencies
afectades directa o indirectament per l’obra. Això inclou qualsevol actuació de la neteja
extraordinària que calgui realitzar a les dependencies afectades per l’obra degut a la
insuficiència dels mitjans normals de manteniment de FGC per causa de l’obra. Es
despeses de neteja i manteniment de l’estació durant les obres per efecte de les mateixes
es considera inclòs en les despeses generals de l’obra.
1.9.2.6.

Treballs de tercers

Algunes de les activitats necessàries per a l’execució del present projecte però no
incloses en el mateix seran executades directament per FGC o per terceres empreses
contractades per FGC.

Bombeig durant l’obra.

Per a l’execució de les obres que integren aquest projecte es suposa treballs en sec tot i
ser una zona situada sota el Nivell freàtic. Abans del inici de les obres FGC haurà
contractat a empresa especialitzada en serveis d’esgotament del nivell freàtic, que es
rebaixarà fins a la cota necessària d’excavació sota la nova contravolta i que assegurarà
els treballs de l’obra en sec.

x

Accessos habilitats a zones de treballs.

x

Espai en campa d’obra.

x

Mitjans d’elevació presents en l’obra per a actuacions puntuals.

x

Mitjans per entrada i sortida de materials.

x

Esgotament d’aigua.

x

Subministre d’aigua i electricitat.

1.9.2.8.

Assaigs i reconeixements

Es preveu que es puguin haver de realitzar assaigs i reconeixements per compte de FGC
o tercers durant l’execució de l’obra. Es considera que el contractista estarà obligat a
prestar les ajudes necessàries per a la seva execució, el cost de les quals està inclòs en
les despeses generals del projecte. Aquestes ajudes poden incloure les previstes en el
apartat de treballs de tercers i la retirada de runes generades.

No obstant, el projecte preveu dotacions econòmiques per tal que l’empresa contractista
realitzi un bombeig secundari de recolzament, per l’aigua que hi hagi al tram afectat i que
de forma puntual pugui envair la zona d’obres.
Per a realitzar aquest bombeig el contractista haurà d’utilitzar tantes bombes com siguin
necessàries durant el temps que resulti convenient. El cost d’aquesta activitat es
considera inclòs dins de les despeses generals de l’obra tot i que com ajut s’han previst
partides d’obra exclusives en el pressupost del projecte.

1.9.2.9.

Treball amb tall de circulació

Es preveu que bona part de les activitats hagin de realitzar-se en horari nocturn, durant
tall de servei de la línia, disposant com a màxim de 3 hores i 50 minuts de treball. Caldrà
programar les tasques de manera que es respecti l’horari de treball i sempre quedi la via
lliure per al pas dels trens el següent dia.

Serà necessari crear els recintes de contenció, que evitin l’entrada d’aigua contaminada
als pous de l’estació. Caldrà que es realitzi una decantació en cas d’extreure materials
amb fangs, o altres tractaments si resulten mediambientalment oportuns.

Es considera que caldrà realitzar una bona coordinació entre els treballs que
necessariament hagin de realitzar-se en horari nocturn i la resta d’actuacions que puguin
fer-se amb la via en servei. Caldrà posar especial atenció a la programació de l’entrada i
sortida de materials per evitar endarreriments innecessaris.

En cas que resulti necessari realitzar abocament directament a la xarxa pública de
clavegueram les gestions necessàries per al abocament seran per compte del
contractista.

Aquests treballs nocturns podran veure’s afectats per la necessitat de realitzar actuacions
de manteniment de la línia que requereixin de disponibilitat de la zona d’obres ja sigui per
actuar-hi directament o per transitar-hi per a arribar al lloc de treball. Les activitats de
manteniment que realitzi FGC tindran prioritat sobre l’obra, estant el contractista obligat a
programar els treballs en funció d’aquestes, o a suspendre’ls en cas d’una actuació no
prevista sense que aquest fet pugui donar lloc a cap reclamació.

Serà el constructor l’encarregat del manteniment el sistema de bombeig secundari durant
la duració de l’obra.
Serà responsable de qualsevol problema de funcionament que pugui produir-se i de les
conseqüències que la parada del sistema pogués tenir. També serà responsable dels
danys que es poguessin produir en el sistema de bombeig de FGC per causa de
l’arribada a aquests de materials o residus procedents de l’obra.

Es considera inclòs en els preus de les unitats d’obra la part proporcional de pèrdua de
rendiment per les condicions de treball amb tall de circulació.
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1.9.2.10.

Agents de control

Es tindrà cura especialment de la imatge de dita senyalització que haurà d’ésser ser
Corporativa.

Es considera a càrrec del contractista les següents despeses específiques de la present
obra:

2. Campanya d’informació mitjançant megafonia dels treballs que afectin o puguin afectar
al viatger i campanya de premsa.

- Agents protector de via i pilot d’electrificació homologats per FGC.
- Agents d’acompanyament de tren, homologats per FGC

1.9.2.14.

- Agents d’Instal·lacions de Seguretat i de Comunicacions, també homologats

S’entén per Gestió Directa la compra directa de materials o serveis per part d’FGC i el
seu lliurament al Contractista adjudicatari de les obres.

1.9.2.11.

Gestió directa

En el present projecte no s’ha previst inicialment aquesta possibilitat però FGC es reserva
el dret de procedir d’aquesta manera en cas que així ho desitgi amb qualsevol de les
unitats del projecte, descomptant del preu final de la partida d’obra la part corresponent al
subministre de materials.

Maquinaria

És a càrrec del contractista tota la maquinaria que pugui ser necessària per a l’execució
de l’obra:
- Tots els equips de personal, de maquinària i de transport necessaris.

1.9.2.15.

- En especial cal tenir en compte que el contractista ha de disposar de trens de treball,
tremuges, contenidors, plataformes ordinàries i elevadores amb equip hidràulic i tracció.

En el cas que el Contractista incompleixi el PLA MARC i que es produeixin despeses com
a conseqüència d’allò per a FGC, el cost que això suposi, serà a càrrec del
CONTRACTISTA.

- La maquinària pesada i equips lleugers manuals de manteniment de via: alineadores,
batanadores, perfiladores i anivelladores.

Penalitzacions al contractista per incompliment de la planificació

Aquest és precisament el cas del cost dels autobusos que resultin necessaris cas de no
poder donar via lliure a temps.

- Talladores de carril, clavadores, equips de soldadura, trepanadores, i material lleuger de
via.

1.9.2.16.

Altres despeses per compte del contractista.

- Grues, dumpers, formigoneres, pales, carriladores, plataformes hidràuliques, tots
aquests equips del tipus vaiacar o similar.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

- Equips propis de les bases de muntatge i d’aplec, en concret: grues fixes o automòbils
hidràulics, sitges, pales, retros bivalves o mixtes, etc.

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.

1.9.2.12.

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici
dels treballs per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i
amidament de les obres a realitzar.

Despeses derivades de les campes o zones d’aplec

Las base, campa o zona d’aplec que s’han previst en projecte correspon a les
instal·lacions de FGC a L’estació de Sant Boi.

- La formulació dels plànols detallats de construcció i de la documentació de les
modificacions que proposi.

Pel que fa a petits aplecs de materials o instal·lacions de personal més properes a l’obra
aquestes es podran instal·lar de manera temporal únicament si disposen del vist i plau
exprés de FGC per al lloc d’instal·lació. En aqulsevol moment FGC pot sol·licitar la seva
retirada sense necessitat de justificació expressa, que s’haurà de realitzarcom a màxim a
les 24h de la comunicació, sense que aquest fet pugui donar lloc a cap reclamació per
part del contractista.

- La presentació de mostres i l’execució de cates i sondeigs de reconeixement, fora
de les especificades en el pressupost.
- Les despeses relatives a les connexions dels serveis definitius d’electricitat i aigua
per a la correcta explotació de les obres objecte del Contracte, d’acord amb les potències
i consums definits en Projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió
de les Companyies subministradores, a la legalització de les instal·lacions, a la redacció i
cost dels Projectes elèctrics i a les obres necessàries per a la materialització de les
escomeses.

Aquests espais es condicionaran a càrrec del contractista (paviments, etc.)
Aquestes instal·lacions podran ser desmuntades o no segons consideri FGC.
1.9.2.13.

Despeses de la campanya d’informació al públic relatives a les
obres

No seran objecte d’abonament independent les següents despeses:

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions,
inclòs les derivades de la alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats
per la Direcció d’Obra.

1. Senyalització d’estació indicant obres, tancament d’andana, itineraris especials, zones
d’aplec de materials.

- Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les
obres, excepte les corresponents a les expropiacions previstes.
22

PLEC DE CONDICIONS

Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caràcter social estan incloses,
expressament i tàcita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es
consigna. El Contractista, conseqüentment, no tindrà dret a reclamar el seu pagament
d’una altra forma.

- Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals
d’aigua i energia elèctrica i els seus consums.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.
- Les obres necessàries per mantenir un enllumenat mínim en tota l’obra i per
assegurar la perfecta il·luminació de les àrees de treball.

En els casos de resolució de Contracte, sigui quina sigui la raó, aniran per compte del
Contractista les despeses originades per la liquidació així com els de la retirada dels
mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres.

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.

1.9.2.17.

Condicions especials de l’obra a respectar pel contractista i
tingudes en compte en els preus.

Les restrictives condicions d’execució pròpies d’una obra ferroviària en servei, s’han
tingut en compte en la formació dels preus. Aquestes consideracions inclouen entre
d’altres la necessitat de treballs nocturns en horari reduït o les dificultats especials
d’accés.

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

Així mateix en les bases d’aplec es respectarà la normativa de sorolls en especial en
treballs nocturns que estableixen els ajuntaments respectius.

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.

Aquests condicionaments s’han valorat tant en l’establiment dels preus, com en els
terminis d’execució.

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.

El contractista en la seva oferta tindrà molt en compte les esmentades qüestions.

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
- Transport d’equips a l’obra / punt de treball, així com tots els transports interiors.
- El tancament opac de l’obra sent la seva funció la de tapar les vistes, evitar pols,
protegir als usuaris, i complir totes les normes de seguretat i higiene vigents.
- La neteja de les andanes i altres àrees de les instal·lacions de FGC que es puguin
veure afectades per la generació de pols, fang o brutícia en general de la pròpia obra.
- La ventilació provisional de l’obra i el manteniment de la ventilació de l’estació en
cas que aquesta es vegi afectada per la pols generada en obra, així com qualsevol
actuació auxiliar que per aquest motiu resulti necessària per tal de mantenir el nivell de
salubritat i confort de passatgers o personal de FGC.
- Les despeses de legalització d’instal·lacions ja siguin noves o afectacions a les
existents.
Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses càrregues fiscals, derivades de
les disposicions legals vigents i les que determina el Plec de Clàusules Administratives,
com també les despeses originades pels assaigs de material i de control d’execució de
les obres que disposi el director d’Obra en el cas que el Pla de Control de Qualitat no
estigui inclòs en el Pressupost de l’Obra, o de qualsevol altres assaig que no estant inclòs
en el Pla de Control de Qualitat, la Direcció d’Obra consideri oportú per assegurar la
qualitat de l’obra.
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- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

2. MATERIALS BÀSICS.
2.1.

- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

ASPECTES GENERALS.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la
normativa tècnica vigent.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.

Tots ells seran del tipus emprat i/o normalitzat per Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya , de primer ús i amb menys d’un any des de la seva fabricació, llevat
autorització escrita de la Direcció d’Obra.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si la procedència o classe dels materials vingués fixada en els Documents Contractuals,
el Contractista estarà obligat a mantenir la procedència o classe, havent d’obtenir
l’autorització expressa de la Direcció d’Obra per poder utilitzar materials “similars”, que en
qualsevol cas hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estètiques
definits en el Projecte.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb la suficient antelació, l’origen dels
materials que es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d’origen i
les demés dades necessàries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat
i terminis de subministrament.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:

Les mostres, components o equips que proposi el Contractista per a la seva acceptació
hauran de complir sempre amb les condicions establertes al present Plec i no podran
suposar increment ni al preu ni a la duració de l’obra.

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

En el cas d’elements no contemplats en aquest plec seràn d’aplicació la normativa vigent
i les condicions que dictamini el Director d’Obra. Seran referència les condicions
tècniques el banc BEDEC del Itec, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)

Els criteris d’amidament i abonament indicats en aquest apartat queden supeditats als
indicats en el apartat : 4. AMIDAMENT I ABONAMENT.

2.2.
2.2.1.

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

LIQUIDS

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)

Aigua

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Confecció de formigó

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- Confecció de morter

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.3. ARIDS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.3.1.

Sorres

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els tipus següents:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- De pedra granítica

OPERACIONS DE CONTROL:

- Sorra per a confecció de morters

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

- Classificació geològica.

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.

- Estudi de morfologia.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de la EHE.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Aplicacions anteriors.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzantse la presa de mostres segons la UNE 83951.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel
curat.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1):
<= 0,8% en pes

- Dimensió mínima permesa = 4 mm

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Continguts màxims d'impureses:

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Material ceràmic: <= 5% del pes

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

- Asfalt: <= 1% del pes

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

- Altres: <= 1,0 % del pes

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de la EHE.

- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la
UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó

+---------------------------------------------------------------------------+

Designació: d/D - IL - N

¦
tamisos

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

¦

Material retingut acumulat, en % en pes,en els
¦

¦ Límits ¦------------------------------------------------------------------¦

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

¦
¦ 4 mm
¦ 0,063 mm ¦

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦----------¦

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <=
1% en pes

¦Superior¦
0
¦
(1)
¦

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦----------¦
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¦

2 mm

4

¦

¦

1 mm

16

¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm

¦

40

¦

70

¦
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77

¦Inferior¦
15
¦
100
¦

¦

38

¦

60

¦

82

¦

94

¦

100
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

+---------------------------------------------------------------------------+

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

+-------------------------------------------------+
¦

Tamís

¦

Percentatge en

¦

Condicions

¦

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

¦ UNE 7-050 ¦

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):

¦

- Granulat gruixut:

¦-----------¦------------------¦------------------¦

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

mm

¦

pes que passa

¦

¦

pel tamís

¦

¦

¦

5,00

¦

A

¦

A = 100

¦

¦

2,50

¦

B

¦

60 <= B <= 100

¦

¦

1,25

¦

C

¦

30 <= C <= 100

¦

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

¦

0,63

¦

D

¦

15 <= D <= 70

¦

¦

0,32

¦

E

¦

5 <= E <= 50

¦

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes

¦

0,16

¦

F

¦

0 <= F <= 30

¦

¦

0,08

¦

G

¦

0 <= G <= 15

¦

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

¦-----------¦------------------¦------------------¦

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70

¦

- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

Altres

¦

¦

C - D <= 50

¦

¦

condi-

¦

¦

D - E <= 50

¦

¦

cions

¦

¦

C - E <= 70

¦

+-------------------------------------------------+
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:

- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilització.

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

- Resta de casos: <= 0,3% en pes
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Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus
s'han d'emmagatzemar per separat.

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Nom de la cantera
- Data del lliurament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Nom del peticionari

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Identificació del lloc de subministrament

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
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seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE.

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de les especificacions:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Designació del producte

- Assaig petrogràfic

- Informació de les característiques essencials aplicables

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Data d'emissió del certificat

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Altre informació que resulti rellevant

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
OPERACIONS DE CONTROL:
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE.

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó

- 75, en la resta de casos

- Granulats reciclats mixtes

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Granulats reciclats prioritariament naturals

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que
tingui els mateixos components però sense els fins.

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

2.3.2.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Graves
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós,
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.

- Material per a drenatges

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

- Material per a paviments

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

El seu origen pot ser:

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

Els granulats naturals poden ser:

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%

- De pedra granítica

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%

- De pedra calcària

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat
són els següents:

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
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- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat
dels elements massissos > 1600 kg/m3.

- Asfalt: <= 1% del pes

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de la EHE.

Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:

- Drenatges
- Formigons en massa

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilització.

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Ús admissible:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats
provinents de formigó.

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

- Per a confecció de formigons

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.

- Per a drens

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

- Per a paviments

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

Contingut de silicats inestables: Nul

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de compostos fèrrics: Nul

Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Ús admissible:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó

- Drenatges

Designació: d/D - IL - N

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

- Protecció de cobertes

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

- Bases i subases de paviments

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
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La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó
serà menor que les següents dimensions:

- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció
de formigonat)

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un
angle <=45º (amb la direcció de formigonat)

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

Contingut de ió Cl-:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNEEN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.

- Altres granulats: Nul

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de restes d'asfalt:

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes

- Altres granulats: Nul

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

Reactivitat:

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Granulats naturals <= 1% en pes

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):

- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats gruixuts naturals: <= 40

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes

Absorció d'aigua:

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%

- Altres granulats: <= 0,4% en pes

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
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possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la
UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de
la fracció del mateix inferior a 25 mm.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.

GRAVA PER A DRENATGES:

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals,
o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres
materials estranys.

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del
sistema de drenatge.

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:

Plasticitat: No plàstic

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:

Condicions generals de filtratge:

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm

- F15/d85: < 5

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4

- F15/d15: < 5

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm

- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20

CONDICIONS GENERALS:

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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- Nom del peticionari
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

- Identificació del lloc de subministrament

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

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:

GRAVA PER A PAVIMENTS:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Identificació del subministrador

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Designació del producte

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Informació de les característiques essencials aplicables

- Data del lliurament

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Assaig petrogràfic

- Data d'emissió del certificat

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Naturalesa del material

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

- Detalls de la seva procedència

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Altre informació que resulti rellevant

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000
m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:

OPERACIONS DE CONTROL:

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE.

- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals
ha de contenir:

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE.

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

- Aplicacions anteriors

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de les especificacions:

- Assaigs d'identificació del material

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
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No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

2.4.
2.4.1.

CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNEEN 197-1.

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

Tipus de ciments:

Ciments

- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

- Ciment compost: CEM V

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.

- Ciments comuns (CEM)

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Escòria de forn alt: S

- Ciments blancs (BL)

- Fum de sílice: D

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Cendra volant Sicília: V

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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.

- Cendra volant calcària: W

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.

- Filler calcari LL: LL

- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou
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Denominació

Ciment pòrtland
Ciment pòrtland amb escòria
Ciment pòrtland amb fum de sílice

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

Designació

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.

CEM I
CEM II/A-S

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CEM II/B-S

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

CEM II/A-D

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

CEM II/A-P
Ciment pòrtland amb Putzolana

Ciment pòrtland amb cendres volants

Ciment pòrtland amb esquist calcinat

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.

CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.

CEM II/A-V

CIMENTS BLANCS (BL):

CEM II/B-V
CEM II/A-W

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.

CEM II/B-W

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

CEM II/A-T

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).

CEM II/B-T
CEM II/A-L

Ciment pòrtland amb filler calcari

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

CEM II/B-L
CEM II/A-LL

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CEM II/B-LL
Ciment pòrtland mixt

CEM II/A-M

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

CEM II/B-M

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).

CEM III/A
Ciment amb escòries de forn alt

CEM III/B

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:

CEM III/C
Ciment putzolànic

Ciment compost

CEM IV/A
CEM IV/B
CEM V/A
CEM V/B
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Denominació

Designació

Ciment pòrtland

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

I

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

II/A-S

Ciment pòrtland amb escòria

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

II/B-S

Ciment pòrtland amb fum de sílice

II/A-D

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

II/A-P

Ciment pòrtland amb Putzolana

II/B-P

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

II/A-V

Ciment pòrtland amb cendres volants

II/B-V

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

III/A
Ciment amb escòries de forn alt

III/B

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

III/C
IV/A

Ciment putzolànic
Ciment compost

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

IV/B
CEM V/A

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
crierios de conformidad.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin
les seves condicions.

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,

- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS
BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):

- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny

- número del certificat CE de conformitat

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- quantitat que es subministra

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- referència a la norma armonitzada corresponent

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

- Inici i final d'adormiment

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:

- número de referència de la comanda

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs
complementaris.

OPERACIONS DE CONTROL:

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa
per:

- identificació del vehicle que el transporta

- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988

S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment,
sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per
a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o
paviments situats en interior o exteriors.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa
de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició
líquida en el moment abans d'utilitzar-se.

La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l’ús de ciments de anteriors remeses.

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

BEURADA DE CIMENT:

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada
preventivament.

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les
següents dades:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

- La granulometria dels àrids (si és el cas).

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol•licitat, quan la documentació no
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la
mescla total.

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el
seu aspecte o color.

- La consistència de la beurada.

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.

- El temps de mescla i amassat.

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08.

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra.
S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

2.4.2.

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de
ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.

Beurades

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.

- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
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Les beurades d'injecció han de complir que:

Característiques fonamentals:

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment

- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment

- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:

- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)

- Després de 30 min: <= 5 g

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):

- Després de 240 min: <= 10 g

- A les 3 h: <= 2% en volum

Característiques addicionals:

- Màxima: <= 4% en volum

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3

- A les 24 h: 0%

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):

- pH de l'aigua: >= 7

- Després de 30 min: <= 2 g

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum

- Després de 240 min: <= 5 g

- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):

- Reducció volumètrica: <= 1%

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3

- Expansió volumètrica: <= 5%

- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2

- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2

- Enduriment:

- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m

- Inici: >= 3h

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior
que la indicada per a beines horitzontals.

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:

BEURADA PER A CERÀMICA:

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de
les seves característiques.

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals
(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen

BEURADA DE CIMENT:

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.

- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat

BEURADA PER A CERÀMICA:

- Instruccions d'us:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Proporcions de la mescla

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment
en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Mètode d'aplicació
BEURADA DE CIMENT:

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Àmbit d'aplicació

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:

UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para
lechadas corrientes.

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.

BEURADA PER A CERÀMICA:

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de
realitzar:

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació
aigua/ciment i quantitat d'additiu.

*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de
beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA
DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment,
acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels
capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES
BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA
PER A CERÀMICA:
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2.5.

2.5.1.

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

FORMIGONS

Formigons estructurals per armar

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta
de fum de silici no podrà excedir el 10%

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.

- Grandària màxima del granulat

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca

- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).

Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
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Tipus de ciment:

- Consistència líquida: 16-20 cm

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a
usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:

Classe del ciment: 32,5 N

- Assentament en el con d'Abrams:

Densitats dels formigons:

- Consistència seca: Nul

- Formigons en massa (HM):

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- Consistència fluida: ± 2 cm

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Consistència líquida: ± 2 cm

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

2.5.1.1.

Formigó per a paviments

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà:

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8
mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.

- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

- Formigó pretesat: <= 0,60

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Relació aigua/ciment: <= 0,46

- Consistència seca: 0 - 2 cm

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

- Consistència tova: 6 - 9 cm

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.

- Consistència fluida: 10-15 cm
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Toleràncies:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó

Subministrament: En camions formigonera.

- Identificació del peticionari

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

- Quantitat de formigó subministrat

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

- Hora límit d'us del formigó

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a firmes y pavimentos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
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segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix
de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons
UNE EN 12390-8.

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
la dosificació correcte.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en
la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

- Volum de formigonament: <= 100 m3

Control de fabricació i recepció.

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

- Massissos:

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- Temps de formigonament <= 1 setmana

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència característica real.

- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

f(x) = x K2rN >= fck

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

on:
- f(x) Funció d'acceptació

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.

- K2 Coeficient:
Coeficient:

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les
N pastades controlades d'acord amb:

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) =
x(1) K3s35* >= fck.

- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.

- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

- Altres casos: N >= 6

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
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pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- 2 sèries: 0,88

- Interpretació dels assaigs característics:

- 3 sèries: 0,91

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

2.5.2.

Formigons estructurals per armar autocompactants

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.

Formigó autocompactable estructural(HAC), formigó que com a conseqüència d'una
dosificació estudiada i la utilització d'additius superplastificants específics, es compacta
per l'acció del seu pes propi, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílici),
elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Es caracteritzen per:
- Menor contingut de granulat gruixut

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Major contingut de granulats fins inerts (fillers)
- Menor grandària màxima del granulat

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.

- Autocompactabilitat

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

- Grandària màxima del granulat

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/AC/TM/A:

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta
de fum de silici no podrà excedir el 10%

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel formigó
pretensat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

- HM-R/AC = 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
- HA-R/AC i HP-R/AC = 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
- AC: Lletra indicativa de que es tracta d'un formigó autocompactable

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

- Classes d'escorriment (taula A17.3 de la EHE-08):
- AC-E1, AC-E2 i AC-E3

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.

- Classes de viscositat (taula A17.4 de la EHE-08):
- AC-V1, AC-V2 i AC-V3

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2

- Classes de resistència al bloqueig (taula A17.5 de la EHE-08):
- RB1 i RB2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Es pot definir l'autocompatibilitat mitjançant la combinació de les classes corresponents a
l'escorriment(AC-E), viscositat(AC-V) i resistència al bloqueig(AC-RB), d'acord amb
l'expressió:

Quan sigui necessari es farà servir un filler inert com a corrector del granulat fi
Els fins aportats pel ciment, les addicions i el granulat serà >= 23% en pes del formigó

T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A:
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

Es fabricarà amb ciment tipus CEM I o aquells que resultin adients per a tal fi en funció de
les addicions que continguin.

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

Amb anterioritat a l'inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de
validació de la dosificació.

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.

Tipus de ciment:
49

PLEC DE CONDICIONS

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a
usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)

- Fluïdesa: Assaig d'escorriment (UNE 83361) o escorriment en embut V (UNE 83364)
- Resistència al bloqueig: Assaig d'escorriment amb anell J (UNE 83362) i assaig de la
caixa en L (UNE 83363)

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Resistència a la segregació: Assaig d'escorriment i escorriment en embut V

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

Taula A17.2. Requisits generals per l'autocompactabilitat

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

¦

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)

¦--------------¦---------------¦------------------ ¦

Classe del ciment: 32,5 N

¦ Escorriment ¦ ------------ -¦-------------------¦

Densitats dels formigons:

¦

- Formigons en massa (HM):

¦--------------¦---------------¦-------------------¦

+--------------------------------------------------+

¦

Assaig

¦

¦

¦ Paràmetre mig ¦ Rang admissible ¦

T50

df

¦

T50<=8seg

¦

¦ 550mm<=df<=850mm ¦

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

¦ Embut en V ¦

Tv

¦ 4seg<=Tv<=20seg ¦

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

¦--------------¦---------------¦-------------------¦

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

¦ Caixa en L ¦

Cbl

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

¦--------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Escorriment ¦
¦ amb anell J ¦

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

¦ 0,75<=CBL<=1,00 ¦

¦
djf

¦

¦ >= dJf 50 mm ¦

+--------------------------------------------------+

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

El control de les propietats d'autocompactibilitat es realitzaran a totes les unitats de
subministrament:

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

- HM i HA sense dificultat de pas del formigó per l'armadura:

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Assaig d'escorriment (UNE 83361)
- HP i HA amb formigó fortament armat:

- Formigó en massa: <= 0,65

- Assaig d'escorriment (UNE 83361)

- Formigó armat: <= 0,65

- Assaig d'escorriment amb anell (UNE 83363)

- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.b).

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Formigó en massa: >= 20 N/mm2

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Formigó armat: >= 25 N/mm2

- Consistència fluida: 10-15 cm

- Formigó pretesat: >= 25 N/mm2

- Consistència líquida: 16-20 cm

Mètodes de caracterització de l'autocompactabilitat

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

Relació aigua/ciment: <= 0,46

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.

Grandària màxima del granulat: <= 25 mm
La suma del granulat fi <0,063 mm i l'addició de calissa del ciment <= 250 kg/m3 de
formigó

Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

Es faran servir additius superplastificants per aconseguir l'autocompactabilitat,
ocasionalment s'utilitzaran additius moduladors de viscositat, que compliran la UNE-EN
934-2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Continguts característics dels formigons autocompactables:
- Fins <0,125 mm (ciment,addicions i fillers): 450-600 kg/m3 (180-240 litres/m3)

Subministrament: En camions formigonera.

- Ciment: 250-500 kg/m3

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

- Pasta (aigua, ciment, addicions minerals actius, fillers i additius): >= 350 litres/m3)
- Granulat gruixut: <= 50% del total del granulat

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.

Toleràncies:

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Consistència líquida: ± 2 cm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8
mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a firmes y pavimentos.

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix
de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons
UNE EN 12390-8.

- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
la dosificació correcte.

- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

- Quantitat de formigó subministrat

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Resistència a la compressió

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

- Tipus de consistència

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2

- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2

- Contingut de ciment per m3

- Massissos:

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

- Temps de formigonament <= 1 setmana

- Tipus, classe i marca del ciment

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

- Contingut en addicions

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.

- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència característica real.

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
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reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en
la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les
N pastades controlades d'acord amb:

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

- Altres casos: N >= 3

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

- Altres casos: N >= 4

- Substàncies perjudicials (EHE)

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

- Altres casos: N >= 6

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
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comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament

f(x) = x K2rN >= fck

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

on:
- f(x) Funció d'acceptació

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

- Interpretació dels assaigs característics:

- K2 Coeficient:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:

Coeficient:
- Número de pastades:

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) =
x(1) K3s35* >= fck.

- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302.

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.

- 2 sèries: 0,88

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.

- 3 sèries: 0,91

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

- 4 sèries: 0,93

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida
màxima del granulat.

- 5 sèries: 0,95

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.

2.5.3.

Formigons d’us no estructural

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

S'han considerat els materials següents:

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- Consistència seca: Nul

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Contingut de ciment, en pes: ± 3%

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T, CEM III/C

- Contingut de granulats, en pes: ± 3%

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.

- Contingut d'additius: ± 5%

- Contingut d'aigua: ± 3%

- Contingut d'addicions: ± 3%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment

Subministrament: En camions formigonera.

- Contingut en addicions, si es el cas

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Hora límit d'ús del formigó

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

OPERACIONS DE CONTROL:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Nom de la central de formigó

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.

- Identificació del peticionari

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

- Data i hora de lliurament

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.

- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:

2.5.4.

- CR, per a fibres amb control de retracció

Formigons estructurals per armar amb fibres

- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A
- G: contingut en fibres en kg/m3

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres
curtes, discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior al 1,5% en
volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació
d'obra, i realitzarà els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de la EHE-08, els resultats
dels quals haurà de validar la DF

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.

- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta
de fum de silici no podrà excedir el 10%

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A

Toleràncies:

- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres
armat i HPF pel formigó amb fibres pretesat

- Consistència fluida: ± 2 cm

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2

- Consistència líquida: ± 2 cm
- Contingut en fibres

- HMF = 20,25,30,35,40

- Pes: ± 3 %

- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)

- Contingut en fibres: <= 10%

- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la
UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

- Formigó en massa: <= 0,65

Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats,
preferentment desprès del granulat gruixut

- Formigó pretesat: <= 0,60

- Formigó armat: <= 0,65

Classes d'exposició:

Tipus de fibres:

- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan
servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió

- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre

- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb
fibres d'acer i sintètiques.

Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de la EHE08

El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3

Tipus de ciment:

El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a
usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Consistència fluida: 10-15 cm

El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.

- Consistència líquida: 16-20 cm

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

La consistència
superplastificant.

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

(L)

líquida

només

es

podrà

aconseguir

mitjançant

additiu

L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació
d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

Classe del ciment: 32,5 N

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

Densitats dels formigons:

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Formigons en massa (HM):

- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Contingut en fibres: <= 10%

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
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Subministrament: En camions formigonera.

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.

- Resistència residual a la tracció
- Contingut de ciment per m3

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Contingut en addicions
- Contingut en additius

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Característiques de les fibres:
- Tipus

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Material
- Dimensions
- Forma

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència
comercial suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al
llibre d'obra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:

- Designació específica del lloc de subministrament

- Identificació del subministrador

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Hora límit d'us del formigó

- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó

2.6.

- Identificació del peticionari

MORTERS

- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Resistència a la compressió

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Resistència residual a la tracció

S'han considerat els tipus següents:

- Tipus de consistència

- Morter adhesiu

- Grandària màxima del granulat

- Morter sintètic de resines epoxi
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- Morter refractari

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Morter de ram de paleta

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que
al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa
de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Característiques addicionals:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats
en exterior o interior.

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden
presentar-se en forma d'un o més components.

Característiques especials:

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

- 1: Normal

Característiques addicionals:

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- F: D'adormiment ràpid

- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- T: Amb lliscament reduït

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius
en dispersió millorats).
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:

ADHESIU CIMENTÓS (C):

- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
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- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.

Característiques especials:

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent:

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Característiques dels morters frescos:
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

- Temps d'us (EN 1015-9)

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i
un enduridor.

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Característiques dels morters endurits:

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.

- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

- Absorció d'aigua (EN 1015-18)

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)

MORTER POLIMÈRIC:

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.

- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

Granulometria: 0 - 2 mm

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:

MORTER DE RAM DE PALETA:

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans)
com a material d'unió i rejuntat.

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 135011

S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
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Temps màxim d'emmagatzematge:

- Nom del producte

- Morter adhesiu: 1 any

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Instruccions d'us:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Proporcions de la mescla
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment
en que està llest per a ser aplicat

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla

UNE-EN 12004:2001
especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002
especificaciones.

Adhesivos

para

baldosas

cerámicas.

Definiciones

y

Definiciones

y

- Mètode d'aplicació
- Temps obert

Adhesivos

para

baldosas

cerámicas.

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

MORTER DE RAM DE PALETA:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE
RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.

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:

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU
PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Productes per a usos per a la construcció:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus

- Nom del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Codi o data de fabricació
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- Tipus de morter

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNEEN 1015-11.

- Temps d'us
- Contingut en clorurs

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
MORTERS DE RAM DE PALETA:

- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:

- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.

- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat

2.7.

- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc

ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A
FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

2.7.1.

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Additius i addicions per a formigons, morters i beurades

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER
SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters,
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada,
en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del
seu comportament.

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

S'han considerat els elements següents:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

- Colorant
- Additius per a formigó:

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 10154, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

- Accelerador d'adormiment
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- Hidròfug

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

- Inhibidor de l'adormiment

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps
d'adormiment, hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2 .

- Additius per a morters:

Limitacions d'ús d'additius

- Inclusor d'aire/plastificant

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència

- Cendres volants
- Fum de silici

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE
EN 12350-7)

- Escòria granulada

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

ADDITIUS:

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

Característiques essencials:

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat
pel fabricant

Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel
fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que
té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.

Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència
especificat pel fabricant

Característiques essencials:

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

- D >= 1,10: ± 0,03

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- D <= 1,10: ± 0,02

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
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Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

Característiques essencials:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%

Característiques essencials:

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de
pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota
pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.

ADDITIU
PER
A
FORMIGÓ
ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

Característiques essencials:

REDUCTOR

D'AIGUA

D'ALTA

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per
a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una
mateixa quantitat d'aigua.

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

- 1 dia: >= 140%

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies,
la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:

Característiques essencials:

- Consistència:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm

- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min

- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm

- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min
després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%

- 7 dies: >= 80%

- Contingut en aire <= 2% en volum

- 28 dies: >= 90%
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- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Característiques complementàries:

- Reducció d'aigua: >= 5%

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.

Característiques essencials:

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.

- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

Característiques essencials:

Característiques complementàries:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies

Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min

- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%

- 3%: <= 30 min

- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

- 4%: <= 3 min

Característiques complementàries:

- 5%: <= 2 min

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:

COLORANT:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó,
morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al
producte final.

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter
testimoni
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Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450
sigui < 10 mm)

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:

ADDICIONS:

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I
queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la
quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions
(cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment

- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir
cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en
una quantitat <=10% del pes del ciment

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús
de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.

Toleràncies:

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid
de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I

- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Variació de la finor: ± 5,0%

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Contingut de clorurs: + 0,01%

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm

CENDRES VOLANTS:

- Índex d'activitat: - 5,0%

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de
centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per
precipitació electrostàtica o per captació mecànica.

FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc,
del que s'obté silici i ferrosilici.

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de
repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la
corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen
recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de
garantia segons l'article 81º de la EHE.

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.

Resultats segons la UNE-EN 450-1:

Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
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Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%

¦------------¦---------------------------¦

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%

¦

5

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%

¦

2,5

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%

¦

1,25

Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

¦

0,4

¦

0,16

ESCÒRIA GRANULADA:

¦

0,08

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.

+----------------------------------------+

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).

¦

95 - 100
¦

¦

75 - 100
¦

¦

¦

40 - 85

¦

13 - 35

¦

¦

3 - 14

¦

¦

1 - 10

¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb
etiquetatge.

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les
seves característiques.

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes
temperatures.

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS

- Amb sulfat sòdic: <= 10%

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.

- Amb sulfat magnèsic: <= 15%

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja
vermella de 70 cm d'amplària.
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

- 20 < alfa <= 40: h < 15%

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant
les diverses fraccions granulomètriques.

- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

¦

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

¦

que hi passen

¦
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- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu
d'acord a la norma UNE EN 934-2.

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

La documentació ha d'incloure també:

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- Nom del laboratori

ADDITIUS PER A MORTERS:

- Data d'emissió del certificat

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat
per el subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado.

- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament

ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes
especificaciones y criterios de conformidad.

para

hormigón.

Parte

1:

- Identificació del Peticionari

Definiciones,

- Data del lliurament

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control
de calidad.

- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de la EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament

ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS
PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:

- El nom del lot i fàbrica de producció

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:

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats
ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas

- Productes per a morter per a ram de paleta,

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Productes per a formigó:

- Interval d'ús recomanat per el fabricant
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT
PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu
d'acord a la norma UNE EN 934-2.

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant

- Referència a la norma EN 934-2

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

La documentació ha d'incloure també:

- Designació del producte

- Nom del laboratori

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en
el seu cas

- Data d'emissió del certificat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS
PER A MORTER:

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:

- Identificació del subministrador

A la fulla de subministrament hi ha de constar:

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- Identificació del peticionari

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Data d'entrega

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats
ja no estan garantides

- Designació de l'additiu

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Quantitat subministrada

- Interval d'ús recomanat per el fabricant

- Identificació del lloc de subministrament

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant

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:

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Productes per a formigons, morters i pastes:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu
cas

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament
proporcionat per el subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents
dades:

- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Identificació del Subministrador

- Designació del producte

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en
el seu cas

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres
volants
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- Número de sèrie del full de subministrament

- Referència a la norma UNE EN 13263-1

- Identificació del Peticionari

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Data del lliurament

- Informació sobre caràcterístiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de la EHE-08

OPERACIONS DE CONTROL:

- Identificació del lloc de subministrament

Les tasques de control a realitzar són les següents:

La documentació ha d'incloure també:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.

- Nom del laboratori

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES
VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han
de realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE
SILICI:

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)

- Número del certificat de conformitat CE
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OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:

de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han
de realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ADDICIONS:

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions
del plec.

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant
la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en
projecte i en l'article 30º de la EHE.

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

2.7.2.

Fibres per a formigons

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a la EHE-08 en addició de fums de sílice.

CONDICIONS GENERALS:
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ADDITIUS:

Fibres d'acer per a ús estructural o no estructural en formigons, morters i pastes.

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant
la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en
projecte i en l'article 29º de la EHE.

Han d'estar fabricades amb filferro d'acer de baix contingut en carboni. El contingut en
fibra es mesura en kg/m3 de mescla. Actualment s'afegeixen quantitats superiors al 2%
en pes, encara que la determinació del contingut a utilitzar serà en funció de les
exigències del projecte.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat
d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º
de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

Es podran utilitzar tant en projecció per via seca com per via humida.
Característiques:
- Han de presentar una superfície neta.
- Longitud de les fibres: <= 30 mm
- Resistència a la tracció: >= 1000 N/mm2
Especificacions a la mescla quan s'utilitzen fibres d'acer:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
COLORANT:

- Relació a/c: = 0,5

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.

- Resistència a compressió: >= 20 N/mm2

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a
la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat
d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.7.3.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes de tractament per a formigons, morters i beurades

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la
pèrdua d'aigua en el primer periode d'enduriment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización.

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Ha de tenir un aspecte homogeni.
OPERACIONS DE CONTROL:

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Assaigs previs (fórmula de treball):

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.

- Comprovació de dosificació de fibres segons UNE 83512.

La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.

- Assaig de placa amb determinació de la força axial fins a punxonament

La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé
resines.

Assaigs de control:

Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309): >= 4

- Recepció, per a cada subministrament, del certificat de justificació de les
característiques geomètriques i mecàniques de les fibres d'acer.

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156): <= 0,055 g/cm2

- Comprovació de dosificació i geometria de les fibres (UNE EN 14721).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb
etiquetatge.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les
seves característiques.

La DF pot acceptar la utilització de fibres d'acer que no compleixin les característiques
anteriors a la vista de les dades concretes facilitades pel contractista que permetin
constatar els següents extrems:

El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la
variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes
temperatures.

- La incorporació de fibres al formigonat no disminueix cap de les propietats que tindria
el formigó sense fibra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- La treballabilitat del formigó, l'índex de rebot i el desgast dels equips de projecció no
es veuen afectats negativament pel tipus de fibres proposat.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73

PLEC DE CONDICIONS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.8.

Temperatura de treball: >= 5°C

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:

ADHESIUS

2.8.1.

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.

Adhesius d'aplicació unilateral

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:

- En dispersió aquosa

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.

- Aquós en dispersió vinílica

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.

- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):

- De poliuretà (un sol component)
- De PVC

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que
catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.

- De resines epoxi

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C

EN DISPERSIÓ AQUOSA:

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.

- Temperatura d'enduriment: >= 15°C

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.

- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:

Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3

- Àcid cítric, 10%: 15 dies

Contingut sòlid: Aprox. 70%

- Àcid làctic, 5%: 15 dies

Rendiment: 250 - 350 g/m2

- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:

- Xilol: Cap modificació

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies

No ha de de ser inflamable ni tòxic.
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- Aigua: 15 dies

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte

PVC:

- Identificació del producte

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.

- Data de caducitat

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.

- Pes net o volum del producte

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.

- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)

Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min

- Toxicitat i inflamabilitat

Resistència a la compressió: > 10 N/mm2

- Temps d'assecat

Resistència a la tracció: > 18 N/mm2

- Rendiment
Per adhesius de dos components:

DE RESINES EPOXI:

- Proporció de la mescla

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i
revestiment de PVC.

- Temps d'inducció de la mescla

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis
diluïts.

- Vida de la mescla

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.

- Color

Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h

- Densitat

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:

- Viscositat
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:

- Contingut sòlid

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant
principal, un copolímer acrílic en dispersió.

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C

Extracte sec a 105°C: 75 - 78

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C

Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a
partir de la data de fabricació.

Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Contingut de cendres: ± 3%
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
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ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.8.2.

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades
amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits
durs.

Adhesiu d’aplicació a dues cares

Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.

- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h

S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:

- Identificació del fabricant

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran força adhesiva inicial.

- Nom comercial del producte

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin
químicament amb aquest.

- Identificació del producte
- Data de caducitat

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.

- Pes net o volum del producte

Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min

- Instruccions d'ús

Temps útil de treball: 15 - 30 min

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)

Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3

- Toxicitat i inflamabilitat

Rendiment: Aprox. 300 g/m2

- Temps d'assecat
- Rendiment

ADHESIU DE CLOROPRÉ:

Per adhesius de dos components:

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents
polars.

- Proporció de la mescla

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran força adhesiva inicial.

- Temps d'inducció de la mescla

Contingut de sòlids: 26%

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.

Densitat : 0,83

Temperatura d'emmagatzematge:

Resistència a la calor: 160°C

- De cautxú: 5°C - 30°C

- Vida de la mescla

- De cloropré: 10°C - 25°C
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Temps màxim d'emmagatzematge:

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden
presentar-se en forma d'un o més components.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius
en dispersió millorats).

No hi ha normativa de compliment obligatori.
ADHESIU CIMENTÓS (C):

2.8.3.

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

Adhesius de dispersió

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

S'han considerat els tipus següents:

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

- Morter adhesiu

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Característiques especials:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats
en exterior o interior.

- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2

S'han considerat els tipus següents:

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
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Característiques fonamentals:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

UNE-EN 12004:2001
especificaciones.

Característiques addicionals:

UNE-EN 12004/A1:2002
especificaciones.

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

Adhesivos
Adhesivos

para
para

baldosas
baldosas

cerámicas.

Definiciones

y

Definiciones

y

cerámicas.

- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU
PER RAJOLES CERÀMIQUES:

Característiques fonamentals:

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

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:

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

- Productes per a usos per a la construcció:

- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

Característiques especials:

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

Característiques addicionals:

- Nom del producte

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

- Instruccions d'us:

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Proporcions de la mescla

- Morter adhesiu: 1 any

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment
en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Mètode d'aplicació
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Temps obert
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- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

- Àmbit d'aplicació

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

2.9.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36732.

FERRETERIA

2.9.1.

La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions
del article 6.5 UNE 36-732.

Filferros

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

Toleràncies:

S'han considerat els tipus següents:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les
dades següents:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Identificació del fabricant o nom comercial

Ha de ser de secció constant i uniforme.

- Identificació del producte

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames,
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions
de les taules I i II de la UNE 37-506.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

FILFERRO D'ACER:

Toleràncies:

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
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FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son
plastificats les de la UNE 37-732.

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.

Protecció de galvanització (UNE 37-506): Ha de complir

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies:

FILFERRO PLASTIFICAT:

- Pas de malla: ± 7%

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:
Toleràncies:

2.9.2.

- Pas de malla:

Teles metàl·liques i plàstiques

- Malla de 40 mm: ± 3,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 3,5 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Malla de 60 mm: ± 4,0 mm
- Alçària de la tela:

Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o
doble) amb filferros d'acer.

- Malla de 40 mm: ± 30 mm

S'han considerat els tipus següents:

- Malla de 50 mm: ± 40 mm

- De torsió simple

- Malla de 60 mm: ± 50 mm

- De torsió triple
- De teixit senzill de filferro ondulat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu

Subministrament: En rotlles.

S'han considerat els acabats dels filferros següents:

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres
imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
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Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran
de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos.
Enrejado simple torsión.

ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.9.3.

Claus

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla,
el control serà:

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.

- Gafes de pala i punta

S'han considerat els elements següents:

- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)

- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes
UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig d'espessor. El número mínim de peces per realitzar el control serà
l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
TELA DE METÀL.LICA TORSIÓ:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.

Toleràncies dels claus i tatxes:
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- Llargària: ± 1 D

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Empaquetats.

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Cementació del vis: > 0,1 mm
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
ACABAT CADMIAT:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ACABAT GALVANITZAT:
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

CLAUS I TATXES:

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

Subministrament: Empaquetats.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.9.4.

Visos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Visos per a fusta o tac de PVC
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2.9.5.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Cargols

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els següents tipus:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable

2.9.6.

Tacs i visos

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent
a la vegada el forat i la rosca.

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del
tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça
en ser comprimida pel cargol.

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

ACABAT CADMIAT:

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Subministrament: Empaquetats.

Cementació del vis: > 0,1 mm

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

83

PLEC DE CONDICIONS

TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la
perforadora.

2.9.7.

Diàmetre de l'ampolla: 14 mm

Abraçadores

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.

0°C - 10°C: 1 h

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:

- 5°C - 0°C: 5 h

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem
VOLANDERES:

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)

Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió
encaixada per forma

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base
amb forat roscat de M6

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per
a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir
un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida
amb un perfil de cautxú.

- Identificació del fabricant
- Diàmetres

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una
de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.

- Llargàries
- Unitats

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat
per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant
l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.

- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en
capses, on ha de figurar les dades següents:

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.

- Identificació del fabricant

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.

- Diàmetres

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.

- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d'estar uniformement espaiades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

2.10.
2.10.1.

ACER

- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures

Acer en barres corrugades

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:

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

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- Barres corrugades

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

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

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
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- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%

- Composició química (% en massa):

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08

+---------------------------------------------------------+
¦

¦

C

¦

Ceq

¦

S

¦

P

¦

Cu

¦

N

¦

¦

¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega

¦Allargament ¦ Relació ¦

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦

¦

¦

¦

¦Colada

¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦

¦

¦

¦Producte

¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦

¦

¦

fy

N/mm2

¦ fs/fy

¦

¦trencament¦trencament

¦unitaria

al

¦

¦

¦fs(N/mm2) ¦

¦

¦

+---------------------------------------------------------+

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦

Ceq = Carboni equivalent

¦ B 400 S

¦

>= 400

¦ >= 440

¦

>= 14%

¦ >= 1,05 ¦

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

¦ B 500 S

¦

>= 500

¦ >= 550

¦

>= 12%

¦ >= 1,05 ¦

¦ B 400 SD ¦

>= 400

¦ >= 480

¦

>= 20%

¦ >= 1,20 ¦

¦

¦

¦ >= 575

¦

¦

¦

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

¦

¦

¦ B 500 SD ¦

>= 500

>= 16%

¦ >= 1,15 ¦

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

¦

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

+----------------------------------------------------------+

- Descripció de la forma

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40
mm

- Referència a la norma EN

¦

¦ <= 1,35 ¦

¦ <= 1,35 ¦

- Dimensions nominals

S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.

- Classe tècnica

Toleràncies:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

- Allargament total sota càrrega màxima:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.

- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):

- Acer subministrat en barres: >= 7,5%

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura
més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

- Característiques mecàniques:

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)

- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm

- Allargament al trencament: >= 8%

Toleràncies:

- Relació f/fy: >= 1,03

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.

- Referència a la norma EN

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Diàmetres relatius dels elements:

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras
de hormigón armado. Generalidades.

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNEEN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

OPERACIONS DE CONTROL:

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a
mínim, ha de contenir la informació següent:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Identificació del subministrador

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE08)

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

- Número de sèrie del full de subministrament

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de la EHE-08.

- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'annex 19
de la EHE-08

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:

- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Subministrament < 300 t:

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:

- Comprovació de la secció equivalent

- Data d'emissió del certificat

- Comprovació de les característiques geomètriques

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Certificat de l'assaig de doblegat simple

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

- Subministrament >= 300 t:

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques
del cas anterior.

- Marca comercial de l'acer

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la

- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
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determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant
com a mínim 5 assaigs.

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de
cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

- Comprovació de les característiques geomètriques

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que
l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de la
UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

- Comprovació de la secció equivalent

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i
les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la
EHE-08.

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o
la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb
7.2 de la UNE 36832.

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Pes del lot <= 30 t

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat
de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
89

PLEC DE CONDICIONS

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el
lot.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d'estar uniformement espaiades.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de
la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si
les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:

2.10.2.

Malles electrosoldades

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:

- Tensió d'adherència:

S'han considerat els elements següents:

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- Malla electrosoldada

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Tensió de última d'adherència:

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.

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

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.

- Composició química (% en massa):

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.

¦

¦

¦

¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦

+---------------------------------------------------------+
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¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.

¦Colada

¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

¦Producte

¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦

- Descripció de la forma

+---------------------------------------------------------+

- Referència a la norma EN

Ceq = Carboni equivalent

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

- Classes tècniques dels acers

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

- Diàmetres relatius dels elements:

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura
més gruixuda)

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)

- Característiques mecàniques:
- B 500 T

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2

Toleràncies:

- Allargament al trencament: >= 8%

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)

- Relació f/fy: >= 1,03

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 156301.

MALLA ELECTROSOLDADA:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
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Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.

- Identificació i lloc de subministrament

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Data d'emissió del certificat
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Marca comercial de l'acer

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras
de hormigón armado. Generalidades.

- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNEEN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

OPERACIONS DE CONTROL:

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a
mínim, ha de contenir la informació següent:

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.

- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE08)

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de la EHE-08.

- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'annex 19
de la EHE-08

- Forma de subministrament: barra o rotlle
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- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

- Subministrament < 300 t:

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o
la seva fabricació en obra:

- Comprovació de la secció equivalent

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Subministrament >= 300 t:

- Pes del lot <= 30 t

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques
del cas anterior.

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant
com a mínim 5 assaigs.

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de
cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

- Comprovació de les característiques geomètriques

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que
l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de la
UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

- Comprovació de la secció equivalent

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
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desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i
les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la
EHE-08.

2.10.3.

Perfil d'acer per a estructures

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida
o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb
7.2 de la UNE 36832.

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat
de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC,
segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.

S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el
lot.

- Amb cargols

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.

- Una capa d'emprimació antioxidant

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):

- Galvanitzat

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de
la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si
les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
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- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu

- Rodó: UNE-EN 10060

- Per arc amb gas inert

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Per arc amb gas actiu

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

PERFILS FORADATS:

- Per arc d'espàrrecs

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.

PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte
de partida.

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 10162.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar
de cada passada abans de fer la següent.

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i
el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col·locades de la forma següent:

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5
mm.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Toleràncies de fabricació:

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A

Els cargols i les femelles no s'han de soldar.

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat
de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible
després del muntatge.

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNEEN ISO 898-1.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de
collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols
aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d'aplicació.

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui
uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com
a calibrats.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:

- Mètode de control del parell torsor

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- Mètode de l'indicador directe de tensió

- Mètode del gir de femella
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Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.

PERFILS GALVANITZATS:
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent
de zenc que la protegeix de l'oxidació.

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.

- Tipus de galvanitzat.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl•lica en un
bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per
decímetre quadrat (g /dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres
(14).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5
mm.

En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a
continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de
superfície.

Toleràncies de fabricació:

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran
amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa
dipositada.

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

- Execució del galvanitzat.
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE
37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del
lingot "zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de
material s'indica a la Norma UNE 37302.

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies
de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i
UNE-EN ISO 8504-3.

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO
1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits
donats pel fabricant per al producte a aplicar.

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o
purga.

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de
l'obertura del recipient.

- Aspecte.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de
discontinuïtat en la capa de zenc. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments del recobriment.

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

A aquelles peces en les que la cristal•lització del recobriment sigui visible a simple vista,
es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície.

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.

- Adherència.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
prèviament l'escòria.

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori
Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats".

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.

- Massa de zenc per unitat de superfície.
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Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre
quadrat (6 g/dm2).

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero
no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.

- Continuïtat del revestiment de zenc.
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt
després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.

- Gruix i densitat del revestiment.

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat
al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams
per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3).

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificación.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Acero.

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS
D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per
colades) i, si és aplicable, la mostra

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

NORMATIVA GENERAL:

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o
en la secció transversal de tall.

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- La designació abreujada

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i
el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta
adherida al paquet.

- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

OPERACIONS DE CONTROL:

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del
material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1

- A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents
condicions:

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Procedència de fabricant

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN
10025-6

- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS
D'ACER CONFORMATS:

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix
en tres punts bàsics:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si
es requereix, el marcatge CE

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat
que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques
de idoneïtat de compliment amb CTE.

- Nom o logotipus del fabricant

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l'acer disposi de la Marca
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministre rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.

- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un
text clar

- Les unitats d'inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí,
amb un pes màxim de:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS
FORADATS:

- Per lot: 20 t
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- Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes
perfils > 200 t)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE EN-ISO 14284 (UNE EN 10025-1)

Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat
10.2):
- Assaig de tracció d'una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la
resistència a tracció i l'allargament, segons UNE-EN 10002-1

- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons
els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les
mostres seguiran els criteris establerts en l'annex A de la UNE EN 10025-1.

- Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer segons UNE-EN ISO
7438

- Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO
377

- En perfils d'acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa
d'acer segons UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal
inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1)

- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:

- En perfils d'acer buits, assaig d'aixafada (perfils buits rodons) segons UNE-EN ISO 8492
(1 proveta)

- Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Per espessors nominals <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm

Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic
(UNE EN 10025-1, Apartat 10.1)de la composició de l'acer, amb determinació de:

- Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.

Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349

- Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1
seguint els parametres de la taula D.1

Fòsfor: UNE 7029
Sofre: UNE 7019
Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

I en acer laminat, a més a més:

- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.

Silici: UNE 7028
Manganès: UNE 7027

- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.

En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l'assaig de duresa Brinell (UNEEN ISO 6506).

- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNEEN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces
rebudes.

- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran
2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents
del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit,
la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric,
es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat
incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les
oportunes actuacions segons el resultat.

- Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació :
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i
assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-1). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó
està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
UNIONS SOLDADES:

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes

- El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
100

PLEC DE CONDICIONS

- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la
zona d'influència de la soldadura.

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

2.10.4.

Entramat d'acer
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de
pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus
d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

2.10.5.

Ancoratges

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Material necessari per a la realització d'empernatges.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).

S'han considerat els següents tipus de material:

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2

- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada
de 200x200 mm

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

- Ancoratge de ciment i additius

Puresa del zinc: >= 98,5%

- Ancoratge de resines epoxi de curat mig

Toleràncies:

- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària

- Gruix: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%

ANCORATGE METÀL·LIC:

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en
un dels extrems.

- Planor: ± 1 mm/m

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir
les mateixes característiques que l'acer de l'armadura.

- Torsió dels perfils: ± 1°/m

La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782),
encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara,
perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.

Resistència a la tracció:

La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.

- Al cap de 3 h: >= 150 kN/m

- Al cap de 15 min: >= 50 kN/m

L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:

Límit elàstic de l'acer: >= 460 N/mm2

El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:

El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de
l'ancoratge.

Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius,
en cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que
permet la hidratació per immersió en aigua.

No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.

El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir
les mateixes característiques que l'acer de l'armadura.

- Entre 33 i 37 mm: 28 mm

La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a
mínim. Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t.

- Entre 37 i 39 mm: 31 mm
- Entre 39 i 43 mm: 35 mm

Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783.

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:

La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les
característiques geomètriques indicades a la UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord
a la UNE 22785.

- Entre 36 i 39 mm: 28 mm
- Entre 39 i 43 mm: 31 mm
- Entre 43 i 47 mm: 35 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Temps d'hidratació per immersió: < 2,5 min
Inici de l'enduriment: < 15 min

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:

Resistència a la tracció:

Subministrament: Empaquetats en caixes.

- Al cap de 3 h a 10°C: >= 50 kN/m
- Al cap de 24 h a 10°C: >= 150 kN/m

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a
cops ni impactes.

ANCORATGE DE RESINES EPOXI:

ANCORATGE DE CIMENT:

Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells
per una làmina de plàstic.

Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de
poliester i un catalitzador.
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.

ANCORATGE METÀL·LIC:

Inici de l'enduriment (Ti): 20 <= Ti <= 45 s

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent
per a cada ancoratge.

Final de l'enduriment (Tf): 3 <= Tf <= 5 min
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Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb
determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges
rebuts.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

ANCORATGE METÀL·LIC:

- No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat
on es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A
ANCORATGE METÀL·LIC:

- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran
2 contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de
dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric,
es rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara
es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control
sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de
qualitat corresponent.

2.11.

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix
en tres punts bàsics:

2.11.1.

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
Taulons

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat
que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques
de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir
concebuda la Marca AENOR, d'acord amb la UNE 36530, o en el seu defecte ha de
presentar el resultat positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per un
laboratori autoritzat, independent del fabricant.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina,
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

¦

T2

¦ ±2

¦

T3

¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦

¦ ±3

¦ +5,-2 ¦

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

+----------------------------------------+

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

- Fletxa: ± 5 mm/m

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

- Torsió: ± 2°

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

2.11.2.

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

Llates

- Amplària nominal: ± 2 mm
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦

Gruix nominal (mm)

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦

Tolerància (mm)

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.

¦

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

¦

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

¦----------------------------------------¦
¦

T1

¦ ±3

¦ ±4

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

¦ +6,-3 ¦
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

¦

T2

¦ ±2

¦

T3

¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦

¦ ±3

¦ +5,-2 ¦

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

+----------------------------------------+

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

- Fletxa: ± 5 mm/m

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

- Torsió: ± 2°

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

2.11.3.

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

Posts

- Amplària nominal: ± 2 mm
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦

Gruix nominal (mm)

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦

Tolerància (mm)

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada.

¦

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

¦

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

¦----------------------------------------¦
¦

T1

¦ ±3

¦ ±4

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

¦ +6,-3 ¦
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

¦

T2

¦ ±2

¦

T3

¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦

¦ ±3

¦ +5,-2 ¦

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

+----------------------------------------+

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

- Fletxa: ± 5 mm/m

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

- Torsió: ± 2°

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

2.11.4.

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

Puntals

- Amplària nominal: ± 2 mm
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦

Gruix nominal (mm)

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.

¦

¦

¦-----------------------------¦

S'han considerat els tipus següents:

¦

¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦

- Puntal rodó de fusta

¦

¦-----------------------------¦

- Puntal metàl·lic telescòpic

¦

¦

Tolerància (mm)

¦
PUNTAL DE FUSTA:

¦----------------------------------------¦
¦

T1

¦ ±3

¦ ±4

¦ +6,-3 ¦
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Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

+--------------------------------------------------------------+

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

¦

¦

Llargària del puntal

¦

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

¦

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

¦

2m

¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦

-

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

¦

2,5 m

¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦

-

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

¦

3m

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

¦

3,5 m

¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦

Coeficient d'elasticitat:

¦ - ¦

¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦

¦ 1T¦

1 T ¦ 1,6 T ¦

-

-

¦

¦

¦

¦

-

¦
¦

¦

4,0 m

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦

¦

4,5 m

¦ - ¦

-

¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

¦

5m

¦ - ¦

-

¦ - ¦

Duresa (UNE 56-534): <= 4

+--------------------------------------------------------------+

-

¦ 0,69 T ¦

Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Diàmetre: ± 2 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PUNTAL METÀL·LIC:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poderlo clavar si cal.
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2.11.5.

Taulers

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
Taulers encofrats.

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

S'han considerat els tipus següents:

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- Tauler de fusta

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- Tauler aglomerat de fusta

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Toleràncies:

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

- Amplària nominal: ± 2 mm

No ha de tenir defectes superficials.

- Gruix: ± 0,3 mm

Pes específic: >= 6,5 kN/m3

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

Mòdul d'elasticitat:

- Angles: ± 1°

- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2

TAULERS DE FUSTA:

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.

Inflament en:
- Gruix: <= 3%

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

- Llargària: <= 0,3%

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Resistència a l'arrencada de cargols:

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

- A la cara: >= 1,40 kN

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

- Al cantell: >= 1,15 kN

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.11.6.

2.11.7.

Plafons

Elements per a encofrats industrialitzats de murs

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per
a evitar deformacions.

Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur
de formigó.
Ha d'estar composat de les peces següents:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

- Tornapuntes, mínim un per pal

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.

- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva posició.

- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Acobladors o peces d'unió dels pals

Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a
utilitzacions anteriors.

Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els
taulers de l'encofrat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.
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A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.
L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària.

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els
adequats per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions més
desfavorables, sense deformacions.

Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la
seva llargària.

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.

Han de ser rectes, inclús estesos al màxim.

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la
continuïtat del sistema una vegada muntat.

El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar.
Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge,
amb la indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir.

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per
fustes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense
contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.11.9.
2.11.8.

Elements modulars per a estrebades i apuntalaments

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles.

S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
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- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.

- Bastides metàl·liques

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

- 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.

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.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

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

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.

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

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.

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.

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
desenmotllat.

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.

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

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:

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
BASTIDES:
FLEIX:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.

Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DESENCOFRANT:
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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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

DESENCOFRANT:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

El producte a emprar ha d’estar aprovat per la direcció d’obra, podent aquesta exigir les
característiques concretes que millor s’adaptin a es condicions d’execució.

L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel
fabricant.

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del
suport.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

S'han considerat els tipus següents:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb
aigua forma un revestiment rígid sobre el suport.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una
mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma
líquida, la mescla d'ambdós components dona com a resultat un revestiment
impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que
apareguin fissures.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2): ± 3% del valor declarat per el
fabricant

2.12.

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

- Identificació dels components: Ha de complir l'especificat en la Taula 2 de la UNE-EN
1504-2
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514): ± 15% del valor declarat per el fabricant

2.12.1.

Morters per a impermeabilitzacions

- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868): ± 3 u del
valor declarat per el fabricant als 7 dies
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3): 20 mm o ± 15% del valor declarat per el
fabricant

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Contingut en aire (EN 1015-7): ± 2% del valor declarat per el fabricant

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un
material adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.

- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6): ± 5% del valor declarat
per el fabricant

S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:

- Traballabilitat (EN 13395-2): ± 15% del valor declarat per el fabricant

- Membrana rígida

- Temps d'enduriment (EN 13294): ± 20% del valor declarat per el fabricant

- Membrana elàstica

- Reacció davant del foc:

- Penetració capil·lar

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

- Obturació
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- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-

OBTURACIÓ:

1

Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies
d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.

- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1): <= 0,3%
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770): <= 30 x
10 E-06 K-1

Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.

- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409): Ha de complir
l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):
- Classe I: < 5 m (permeable al vapor d'aigua)
- Classe II: < 50 m i <= 5 m

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

- Classe III: > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2 x vh
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i
EN 1062-11): Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7): Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la
UNE-EN 1504-2

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Assaig d'arrancament (EN 1542): Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN
1504-2

- Nom del producte

- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4): Ha de complir l'especificat en la
Taula 5 de la UNE-EN 1504-2

- Quantitat, (massa o volum)

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.

- Data de fabricació i vida mitja

- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11): Ha de complir l'especificat
en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2

- Referència del lot

- Comportament antiestàtic (EN 1081): Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la
UNE-EN 1504-2

- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació

- Adhesió al formigó humit (EN 13578): Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la
UNE-EN 1504-2

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment
en que està llest per a ser aplicat

PENETRACIÓ CAPIL.LAR:

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla

Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la
humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i
permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.

- Mètode d'aplicació

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

- Temps obert

- Densitat aparent en pols (ISO 2811)

- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas

- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05- 203): sense deteriorament superficial

- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei

- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment

- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles

- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)

- Apte per a aigua potable, en el seu cas
113

PLEC DE CONDICIONS

- Resistència a agents químics, en el seu cas

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat
permanent

- Condicions d'emmagatzematge
- Especificacions de salubritat i seguretat

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues
de plasticitat permanent

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.

*UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la
conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.

Característiques físiques:

MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
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ŇŇD&ŇG DSOLFDFLyŇPj[D&ŇWHPSHUDWXUDŇ
ŇŇ JFP ŇŇŇŇ
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň6LOLFRQDQHXWUDŇ-Ň-10 - &Ň-Ň-45 - &Ň
Ň6LOLFRQDjFLGDŇ-Ň-10 - &Ň-ŇŇ
ŇyEjVLFDŇŇŇŇŇ
Ň3ROLVXOIXUŇ! Ň-10 - +3&ŇŇ-30 - &Ň
ŇELFRPSRQHQWŇ
Ň ŇŇŇ
Ň3ROLXUHWjŇ Ň- &Ň-Ň-30 - &Ň
ŇPRQRFRPSRQHQWŇŇŇŇŇ
Ň3ROLXUHWjŇ-Ň- &ŇŇ-50 - &Ň
ŇELFRPSRQHQWŇŇŇŇŇ
Ň$FUtOLFDŇ-Ň- &Ň-Ň-15 - &Ň
Ň'HEXWLOVŇ-Ň- &Ň
Ň-20 - &Ň
Ň' yOHR-UHVLQHVŇ-Ň-10 - &Ň
Ň-15 - &Ň

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.12.2.

Segellants

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

Característiques mecàniques:

S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň7LSXVPDVVLOODŇ5HVLVWqQFLDDŇ0zGXOG HODVWLFLWDWDOŇ'XUHVDŇ
ŇŇODWUDFFLyŇG DOODUJDPHQWŇ6KRUH$Ň
Ň
Ň 1PP Ň 1PP ŇŇ
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇ
Ň6LOLFRQDQHXWUDŇ! Ň
Ň- Ň
Ň6LOLFRQDjFLGDŇ! Ň
Ň- Ň
ŇyEjVLFDŇŇŇ
Ň
Ň3ROLVXOIXUŇ! ŇŇŇ
ŇELFRPSRQHQWŇŇ
ŇŇ
Ň3ROLXUHWjŇ! Ň
Ň- Ň
ŇPRQRFRPSRQHQWŇŇ- 0,31PPŇŇ

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics
en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
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ŇŇŇ SROLPHULW]DFLyUjSLGD ŇŇ
Ň3ROLXUHWjŇ
Ň
ŇŇ
ŇELFRPSRQHQWŇ
Ň
ŇŇ
Ň$FUtOLFDŇŇŇŇ
Ň'HEXWLOVŇŇŇ- Ň

MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil

MASSILLA DE SILICONA:

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en
una massa consistent i elàstica.

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.

Base: Cautxú-silicona

Base: Oleo-resines

Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

- Àcida o bàsica: >= 400%

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Base: Cautxú-asfalt

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu

MASSILLA ASFÀLTICA:

Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C

Resiliència a 25°C: 78%

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en
una massa consistent i elàstica.

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C

Base:

Resistència a la tracció (DIN 53571)

- Monocomponent: Poliuretà

- a 20°C: 15 N/cm2

- Bicomponent: Poliuretà + reactiu

- a -20°C: 20 N/cm2

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3

Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en
una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.

Base: Polímers acrílics

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
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Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie.
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
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%Ň
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ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurarne la compatibilitat dels materials.

Característiques físiques:

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Ň
Ň3HQHWUDFLyDŇ)OXqQFLDD&Ň$GKHUqQFLDŇ
Ň7LSXVŇ'HQVLWDWŇ&JLVŇ81(-281(6- ŇFLFOHVD-&Ň
ŇPDVVLOODŇ JFP Ň81(-281(1- Ň PP Ň81(-281(4- Ň
ŇŇŇ PP Ň
ŇŇ
ŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň&DXW[~Ň-Ň Ň Ň+DGHFRPSOLUŇ
ŇDVIDOWŇ D& ŇŇŇŇ
Ň$VIjOWLFDŇ Ň Ň Ň+DGHFRPSOLUŇ

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

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

- Nom del fabricant o marca comercial

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

- Instruccions d'ús
116

PLEC DE CONDICIONS

- Pes net o volum del producte

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es
realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA
PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:

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.

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control
de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió
96/603/CE modificada,

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos
nous resultats compleixin les especificacions.

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Altres,

2.12.3.

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:

Materials auxiliars per a junts i segellats

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.

S'han considerat els tipus següents:

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Cinta de cautxú cru

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartóguix

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst

- Emprimació prèvia per a segellats

- Informació sobre les característiques essencials
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)

CINTA DE CAUTXÚ CRU:

- Assaig de penetració

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en
sistemes d'impermeabilització amb membranes.

- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
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Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori
notificat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les
seves característiques.

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:

- Informació sobre les característiques essencials

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Data de caducitat

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament,
en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

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:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň3URGXFWHŇÒVSUHYLVWŇ&DUDFWHUtVWLTXHVŇ6LVWHPDŇ
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇ
ŇŇ3HUDWRWVHOVXVRVŇ5HDFFLyDOIRFŇŇ
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2.13.
2.13.1.

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745

Morters per a arrebossats

- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 135011

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades,
d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.

- Durabilitat per a morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als
cicles de gel/desgel) i per la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el
lloc previst d'utilització.

S'han considerat els tipus següents:

Propietats del morter endurit:

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat
endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3

-CS I: 0,4 a 2,5 N/mm2

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.

-CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa
que compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i
usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.

- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV: >=6N/mm2
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una
porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de
l'aigua per capil·laritat.

- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques
d'aïllament tèrmic.

- Conductivitat tèrmica (T):
- T1: <= 0,1 W/m K

CONDICIONS GENERALS:

- T2: <= 0,2 W/ m K

Característiques del morter fresc:
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig de AAC: EN 1015-18

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN101521

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros
para revoco y enlucido.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

2.13.2.

Materials auxiliars per a arrebossats i enguixats

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Referència a la norma UNE-EN 998-1

Cantoneres per a arestes.
S'han considerat els tipus següents:

- Reacció al foc

- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues
bandes laterals de la mateixa xapa perforada o desplegada

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats al exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a
l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC

- Cantonera d'alumini per a arestes

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T

L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions.

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters
OC

Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals

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:

- Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
- Perfils d'alumini: >= 2,5 cm

- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:

Gruix de la xapa: >= 0,6 mm

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

Toleràncies:
- Fletxa: ± 3 mm

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
120

PLEC DE CONDICIONS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.

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

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l’ordre de llarg, ample i alt.

2.14.

Volum de forats:

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

- Massís: <= 25%

2.14.1.

Maons ceràmics

- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Foradat: <= 70%

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)

Volum de cada forat: <= 12,5%

S'han considerat els tipus següents:

- Massís: >= 37,5%

En funció de la densitat aparent:

- Calat: >= 30%

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides

- Alleugerit: >= 20%

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent mes gran de 1000 kg/m3

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoria I o II

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.

- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

En funció del volum i disposició de forats:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant,
amb indicació de la seva categoria

- Peces massisses

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:

- Peces calades

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces alleugerides

- Peces amb <= 1,0%: A1

- Peces foradades

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
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Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

PECES HD:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

Característiques essencials:

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)

- Durabilitat (resistència gel/desgel):
d’exposició

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)

Indicació de la categoria en funció del grau

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits segü ents en funció de la categoria.

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- D1: <= 10%

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- D2: <= 5%

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)

- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C)
en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de
24 h.

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:

PECES LD:

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Caracterí stiques essencials:
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets
exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
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UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix
en tres punts bàsics:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat
que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques
de idoneïtat de compliment amb CTE.

- Absorció d’aigua per capil·laritat

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o
altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació segü ent, 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:

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistè ncia a compressió s’obtingui
segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existència
d’un pla de control de producció industrial que doni garanties.

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es
pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar
inferior al 95%.

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica

- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar
la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.

- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació
s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes

- Referència a la norma EN 771-1

- Rci: Valor de resistència de cada proveta

- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.

- n: Nombre de provetes assajades
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En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
siguin conformes a les especificacions exigides.

Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin
afectar l’ aspecte d’una superfície més gran de rajola.

- En element estructural incloure la verificació:

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.

- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:

2.14.2.

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Gruix: ± 10%

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.

- Rectitud de costats: ± 0,6%

S'han considerat les peces següents:

- Planor: ± 1,5%

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)

- Ortogonalitat: ± 1%

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)

- Gruix: ± 10%

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Rectitud de costats: ± 0,6%

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :

- Planor: ± 1,5%

- Mètode A, rajoles extruïdes.

- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb

- Mètode B, rajoles premsades en sec

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.

- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):

- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)

- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:

- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
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- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
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- 116 - 400 peces/m2: ± 1%

Característiques essencials:

- Ortogonalitat:

- Reacció al foc: A1

- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%

- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.

- 116 - 400 peces/m2: ± 1%

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:

- Grup BIII

Característiques essencials:

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode
d’assaig utilitzat.

- Costat <= 12 cm: ± 0,75%

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d’assaig utilitzat

- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb UNE-EN ISO 10545-12

- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:

- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm

Característiques essencials:

- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm

- Reacció al foc: A1

- Rectitud de costats: ± 0,6%

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.
Assaig ISO 10545-4):

- Planor: + 0,5%, - 0,3%

- Grup AI-a: >=28 N/mm2

- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

- Grup AI-b: >=23 N/mm2

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2

Característiques essencials:

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2

-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N

- Grup AIII: >=8 N/mm2

- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N

- Grup BI-a: >=35 N/mm2

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N

- Grup BI-b: >=30 N/mm2

- Grup AII-b1: >=900N

- Grup BII-a: >=22 N/mm2

- Grup AII-b2: >=750N

- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim
15N/mm2

- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d’objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N

Característiques essencials:

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N

- Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
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- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:

Subministrament: Empaquetades, en caixes.

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.

- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
classificació, quan sigui aplicable.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

- La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat
amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Referència a la norma EN 14411
- Nom o marca del fabricant

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y
marcado.

- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació segü ent, 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:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de
la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix
en tres punts bàsics:

- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 2000/605/CE),

- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.

- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de
circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat
que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques
de idoneïtat de compliment amb CTE.

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o
altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.

- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a
requisits de seguretat durant l'ús:
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- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes
que arribin a l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

Només s’acceptarà el lot,
satisfactoris.

quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície
(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- resistència a l’abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)

- Aspecte

- Sobre 10 rajoles:

- Absorció d'aigua

- absorció d’aigua (UNE-EN ISO 10545-12)

- Resistència a la flexió

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)

- Duresa superficial

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)

- Dilatació tèrmica

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)

- Resistència a les taques

- Sobre 5 rajoles:

- Resistència als productes domèstics de neteja

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)

- Llargària

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)

- Amplària

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)

- Gruix

- resistència a l’àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)

- Rectitud d'arestes

- Sobre 3 rajoles:

- Planor

- duresa a la ratllada (escala de mohs)

- Ortogonalitat

- Sobre 1 rajola:

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

Es seguiran les instruccions de la DF
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
PECES PER REVESTIMENTS:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN
PECES PER PAVIMENTS:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.

Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.

Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
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Només s’acceptarà el lot,
satisfactoris.

mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització
dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades,
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts
recuperats.

3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. TREBALLS
GENERALS.
3.1.

ASPECTES GENERALS

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el
les unitats d’obra executades a l'obra. En el cas de que alguna característica o sistema
d’execució no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la
normativa tècnica vigent. S’haurà de realitzar l’execució d’acord al que dictamini el
Director de les Obres.

3.2.2.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

En el cas d’elements no contemplats en aquest plec seràn d’aplicació la normativa vigent
i les condicions que dictamini el Director d’Obra. Seran referència les condicions
tècniques el banc BEDEC del Itec, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.

Els criteris d’amidament i abonament indicats en aquest apartat queden supeditats als
indicats en el apartat : 4. AMIDAMENT I ABONAMENT.

3.2.
3.2.1.

Accés a les obres.

FGC es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin
lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això
el contractista hagi de percebre cap abonament.

TREBALLS GENERALS
Replantejament.

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

FGC es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control
de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions,
ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics,
mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva.

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent
aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

3.2.3.

Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig
d'acord amb les característiques de l'obra.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitant, s'indiquen
a continuació:
a)

Oficines del contractista.

b)

Instal·lacions per serveis del personal.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a
cap indemnització.

c)

Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d)

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell

e)
Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
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f)

Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

g)

Instal·lacions de subministrament d'aigua.

h)

Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades
separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document
contractual.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

3.3.

a)
Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls,
canalitzacions, etc.

3.3.1.

b)

Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

c)

Obres de protecció i defensa contra inundacions.

d)

Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

DEMOLICIONS I ENDERROCS
Enderrocs d'estructures

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

e)
Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i
subterrànies.

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió.

f)
Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits
per a l'execució de les obres objecte del contracte.

S'han considerat els materials següents:

g)

- Obra ceràmica

- Maçoneria

Enllumenat provisional d´obra.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

- Formigó en massa

3.2.4.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigó armat

Maquinària i mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los,
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel
Director.

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en
nombre, per altres que ho siguin.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

129

PLEC DE CONDICIONS

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

- Mètode d'enderroc i fases

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es
faci pràcticament al mateix nivell.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

3.3.2.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

Enderrocs de fonaments i contencions

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

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres
amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

S'han considerat les eines de demolició següents:

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

- Mitjans manuals
- Martell picador

No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.

- Martell trencador sobre retroexcavadora

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

- Obra ceràmica
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- Formigó en massa

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

- Formigó armat

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Preparació de la zona de treball

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

- Trossejament i apilada de la runa

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.

- Càrrega de la runa sobre el camió

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

CONDICIONS GENERALS:

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FONAMENTS:

CONDICIONS GENERALS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

MURS DE CONTENCIÓ:

- Mètode d'enderroc i fases

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de
terres.

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides
amb una barana i un sòcol.

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es
faci pràcticament al mateix nivell.

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de
manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.3.3.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Demolicions d'elements de sanejament i drenatge

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb
mitjans manuals o mecànics.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'han considerat els elements següents:

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa

CLAVEGUERÓ,
D'EVACUACIÓ:

- Càrrega de la runa sobre el camió

CANONADA,

INTERCEPTOR,

CUNETA

O

CONDUCTES

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

POU:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

En cas d'imprevistos s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3.3.4.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Sanejament i neteja de paraments.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Preparació de la zona de treball

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Eliminació de materials solts o inestables amb els mitjans adients.
- Neteja de la superfície amb raig d’aigua d’alta pressió

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

3.3.5.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

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

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

- Preparació de la zona de treball

Sanejament i reparació de estructures de formigó

- Eliminació de materials solts o inestables amb els mitjans adients.
- Neteja de la superfície amb raig d’aigua d’alta pressió

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

- Escatat i raspallat d'armadures

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Passivat d'armadures

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Restitució de volum de formigó

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Pont d'unió entre superfícies de formigó

S’eliminaran tots els bocs o elements que la DT consideri necessari.

- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, o perjudicar les construccions de
l'entorn.

- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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CONDICIONS GENERALS:

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Són d’aplicació les normatives detallades en aquest plec per a tots els treballs de
reparació d’estructures necessaris.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Són d’aplicació les condicions d’aquest plec per a tots els treballs de reparació
d’estructures necessaris.

3.3.6.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Preparació de la zona de treball

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

- Retirada de les tapes de cuneta existents

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Retirada dels materials que puguin trobar-se dintre la cuneta.

S’eliminaran tots els bocs o elements que la DT consideri necessari.

- Eliminació de materials solts o inestables amb els mitjans adients.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, o perjudicar les construccions de
l'entorn.

- Neteja de la superfície amb raig d’aigua d’alta pressió

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

- Escatat i raspallat d'armadures

Neteja de cunetes

- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert

En cas d'imprevistos s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

- Passivat d'armadures

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Preparació de la superfície d’assentament de les plaques de formigó

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Trossejament i apilada de la runa

Són d’aplicació les condicions d’aquest plec per a tots els treballs de reparació
d’estructures necessaris.

- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Són d’aplicació les condicions d’aquest plec per a tots els treballs de reparació
d’estructures necessaris.

3.3.7.

Desmuntatges, arrencades i repicats de revestiments.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.

S’eliminaran tots els bocs o elements que la DT consideri necessari.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, o perjudicar les construccions de
l'entorn.

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

En cas d'imprevistos s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de
runa sobre camió o contenidor

Són d’aplicació les condicions d’aquest plec per a tots els treballs de reparació
d’estructures necessaris.

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Són d’aplicació les normatives detallades en aquest plec per a tots els treballs de
reparació d’estructures necessaris.

Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
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- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

- Trossejament i apilada de la runa

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

- Càrrega de la runa sobre el camió

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

Desmuntatge:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen
restauradors:

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l’element a tractar

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Resistència al tractament

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

- Dificultat d’accés a l’element a tractar

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

DESMUNTATGE:

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL
REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

O REPICAT DE

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat
per la DF.

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del
personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.

3.3.8.

Apuntalaments i estrebades

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats,
particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas
necessari.

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han considerat els elements següents:
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim
- Apuntalament i estrebada de túnel

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés
d'excavació

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.

CONDICIONS GENERALS:

3.3.9.

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.

Eixugaments i esgotaments

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

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es
produeixin desplaçaments.

Operacions necessàries per extreure l'aigua d'una excavació, d'un recinte o del terreny.

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Esgotament d'excavació a cel obert o en mina amb bomba

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Esgotament de recintes amb bomba
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- Extracció de l'aigua del terreny amb un conjunt de llances clavades al terreny
connectades amb un tub a un equip de bombes

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a realitzar la reducció del
nivell freàtic

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.

Esgotament d'excavació o recinte:

L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint
les instruccions del tècnic de la Cia. Subministradora i de la DF.

- Preparació de la zona de treball

L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no
fer malbé l'equip.

- Instal·lació de la bomba, connexió a la xarxa elèctrica, al tub d'extracció i a la xarxa de
desguàs
- Extracció de l'aigua, abocant-la als punts de desguàs

S'ha de mantenir seca la zona de treball durant tot el temps que duri l'execució de l'obra i
evacuar l'aigua que entri fins als punts de desguàs.

- Manteniment del sistema

El mètode previst per a l'execució dels treballs ha de ser prèviament aprobat per la DF.

- Desmuntatge del sistema quan ho autoritzi la DF.

La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o
problemes d'estabilitat del terreny, d'assentaments a edificis propers, a les obres
executades o a les que s'estan construint.

Desplaçament i instal·lació equip reducció nivell freàtic:
- Transport fins a l'obra de l'equip

Cal fer un seguiment per a controlar el desenvolupament dels nivells freàtics, les
pressions intersticials i els moviments del terreny, verificant que no son perjudicials per
l'entorn.

- Preparació de la zona de treball
- Instal·lació del sistema de bombeig, connexió a la xarxa elèctrica, al tub d'extracció i a la
xarxa de desguàs

Cal tenir equips de recanvi per a garantir la continuïtat d l'esgotament.
En cas d'imprevistos (anormal arrossegament de sòlids, moviment de talussos, anormals
variacions de cabal o nivells freàtics, etc.) s'ha d'avisar a la DF.

- Situació de les llances i clavat de les mateixes al terreny
- Connexió de les llances al tub d'extracció
- Desmuntatge del sistema quan ho autoritzi la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Reducció del nivell freàtic:
- Extracció de l'aigua intersticial del terreny de forma permanent

Es considera inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra.

- Manteniment de l'equip en condicions de funcionament

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESGOTAMENT D'EXCAVACIONS, DE RECINTES O REDUCCIÓ DEL NIVELL
FREÀTIC:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

Els punts de desguàs han de ser els especificats en la DT o els indicats per la DF.
S'ha de verificar de forma periòdica que el nivell de l'aigua resta dins dels límits previstos
a la DT.

3.4.

CARREGA I TRANSPORT DE RUNES I TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

DESPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC:
L'equip ha de quedar instal·lat després del muntatge, al lloc indicat per la DF, amb les
connexions fetes i preparat per a la seva posada en marxa.

3.4.1.

Transport de runes a obra

Les unions entre els diferents accessoris seran estanques.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
138

PLEC DE CONDICIONS

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l'obra.

S'han considerat les operacions següents:

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra.

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

RESIDUS ESPECIALS:

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

- Identificació del productor dels residus

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar
fuites.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Identificació del posseïdor dels residus

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT A OBRA:

139

PLEC DE CONDICIONS

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

El transport es considera inclòs en el preu de la partida de demolició corresponent.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No s'ha de carregar ni manipular el material en períodes d'excavació.
No s'han d'apilar els productes de neteja a l'entrada del túnel.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
El transport es considera inclòs en el preu de la partida de demolició corresponent.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

TERRES:

3.4.2.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

Desenrunament i transport dins de túnels

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%

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

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Càrrega i transport de material procedent de l'excavació, a l'interior del túnel.
S'han considerat els tipus següents:

TERRENY COHESIU:

- Neteja de roca des d'una distància de 50 m de la boca, com a màxim

Es considera un increment per esponjament d'un 20% o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.

- Neteja de roca i càrrega sobre camió, dúmper o vagoneta
- Neteja de material cohesiu o terres, des d'una distància de 50 m de la boca, com a
màxim

ROCA:

- Neteja de material cohesiu o terres i càrrega sobre camió, dúmper, vagoneta o cinta
transportadora

Es considera un increment per esponjament d'un 25% o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.

CONDICIONS GENERALS:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)

3.4.3.

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc” de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per
a aquesta finalitat.

Classificació de residus

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

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

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

RESIDUS ESPECIALS:

S'han considerat les operacions següents:

Els residus especials sempre s'han de separar.

- Classificació dels residus en obra

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar
fuites.

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs” de l'obra.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l'obra.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

3.4.4.

Càrrega i transport de residus d'excavació a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra

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

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.
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3.4.5.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a
instal·lació autoritzada de gestió de residus

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
TERRES:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l'obra.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
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- Identificació del posseïdor dels residus

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

3.4.6.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.

Disposició de residus a instal·lacio autoritzada de gestió de
residus

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

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

S'han considerat les operacions següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
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m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

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

Formació de paret amb pedra.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

S'han considerat els tipus de pedra següents:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

- Carejada
- Adobada

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

- Sense acabat

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.

- Carreu

En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.

- En sec

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han considerat les formes de col·locació següents:

- Amb morter

- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de les pedres

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición

- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

CONDICIONS GENERALS:

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

La paret ha d'estar aplomada.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

No hi ha d'haver fissures.

Ha de ser estable i resistent.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.

3.5.
3.5.1.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de
l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.

Parets i envans d'obra de fàbrica

Gruix dels junts: <= 3 cm
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Distància entre junts de dilatació: <= 20 m

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.

Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret
Toleràncies d'execució:

Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un
30% de les pedres, col·locant-les de través.

- Aplomat en una planta: ± 20 mm

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables,
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Gruix: ± 25 mm

PEDRES COL·LOCADES EN SEC:

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:

Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la
col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i l'utilització de fang.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de
la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component:
peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.

Els junts han d'estar plens de morter.
Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues
direccions alternativament.

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti
la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

Gruix dels junts:

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de
treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.

PARET DE PEDRA CAREJADA:
Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser
poligonals.

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
CONDICIONS GENERALS:

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts
que s'han fet.

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges.

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.

- Humectació de l'encofrat

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

- Abocada del formigó

- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

3.6.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

3.6.1.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.

Formigonat

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.

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

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de
la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.

- Pilars
- Bigues

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament
la DF.

- Estreps
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

- Sostres nervats reticulars

Toleràncies d'execució:

- Lloses i bancades

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):

- Membranes i voltes

- H <= 6 m: ± 24 mm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm

Formigonament:

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm

- Preparació de la zona de treball

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
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- H <= 6 m: ± 12 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm

Gruix de la capa de compressió:

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm

- Desviacions laterals:

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm

- Peces: ± 24 mm

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm

- Junts: ± 16 mm

Toleràncies d'execució:

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:

- Secció transversal (D: dimensió considerada):

- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- Acabat llis: ± 5 mm/3 m

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS:

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE08.

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:

Gruix de la capa de compressió:

- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m

- Sobre biguetes: 40 mm

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm

- Acabat llis: ± 5 mm/3 m

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m

FORMIGONAMENT:

- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.

- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord
amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa

FORMIGÓ LLEUGER:

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó
convencional

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines
adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi
recobert per la beurada

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència
de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

ESTREPS:

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el
granulat gros parcialment vist, però no després.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat
i assenti el formigó.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del formigó.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el
moment del formigonat

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles
i d'altres elements del sostre.

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un
vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó
autocompactant

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la
DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a
la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la
DF els hagi examinat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb
especial cura la zona d'ancoratges.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

FORMIGONAMENT:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Els punts de control més destacables són els següents:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Assaigs d'informació complementària.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.

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

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió
la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o
altres característiques de l'element formigonat.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

3.6.2.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

Armadures passives

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.

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

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.

S'han considerat les armadures pels elements següents:

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.

- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

- Preparació de la zona de treball

- Neteja de les armadures

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes,
ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.

- Neteja del fons de l'encofrat

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

- Col·locació dels separadors

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Muntatge i col·locació de l'armadura

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.

- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions
de la EHE i la UNE 36831.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a
la DT.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan
les armadures estiguin a l'encofrat.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons
el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20
mm, >= 1,25 granulat màxim

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

Llargària solapa: a x Lb neta:

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm

MALLA ELECTROSOLDADA:

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de la EHE.

- Posició:

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)

(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
en la UNE 36831.

Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre
en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari
realitzar empalmaments en les armadures.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge
determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.

CONDICIONS GENERALS:
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de la EHE-08

MALLA ELECTROSOLDADA:

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden
ser metàl·lics.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha
d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.

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

La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i
40ºC.

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.

- Rectitud.
- Lligams entre les barres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del
nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de
ser >= 20 D.

3.6.3.

L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
s’admeten variacions dins dels límits següents:

Acer ferrallat o treballat

- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades a l'obra.

- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció
inicial.

Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels
productes utilitzats.

- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

(on L es la llargària recta de les barres)

- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Llargària en estreps o cèrcols:

- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D

- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm

+--------------------------------------------

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
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¦

¦------------------------------¦

¦

¦

D <= 25 mm

¦

D > 25 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

¦
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio
de ferralla.

¦------------¦---------------¦--------------¦
¦

B 400

¦

10 D

¦

12 D

¦

¦

B 500

¦

12 D

¦

14 D

¦

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

+--------------------------------------------

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres
<= 12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
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Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona
del colze.

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08.

- Tapat dels junts entre peces

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

BARRES CORRUGADES:

CONDICIONS GENERALS:

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat

MALLA ELECTROSOLDADA:

- Plànols executius del cindri i els seus components

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.

3.6.4.

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

Encofrats

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que
hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

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

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin
d'unir per a treballar solidàriament.

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos
en dissolució.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per
tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments
fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant
el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es
podrà autoritzar un segellant adient

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els
següents procediments:

- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes

+-------------------------------------------------------------------+

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa
suficients

¦

¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦

¦

¦-----------------¦

¦

¦Parcial ¦ Total ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.

¦

¦

¦Murs

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

¦

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦

¦Riostres

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
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-

¦

¦

¦± 20 mm ¦

± 50 mm
-

¦

¦

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

¦Basaments
¦Enceps

¦

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦

¦Recalçats

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.

¦ + 60 mm ¦

-

-

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

¦
-

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

¦

-

¦

¦Pilars

¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦

¦Bigues

¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦

-

¦
PLEC DE CONDICIONS

¦Llindes

¦ -

¦ -

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

-

¦
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¦Cèrcols

¦ -

¦ -

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

-

¦

¦Sostres

¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt

¦Lloses
¦

¦ ¦

¦Estreps

¦ -

¦

-

¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦

¦

¦Membranes

-

¦ + 60 mm ¦
¦ -

¦ -

¦± 30

¦

-

¦
¦ -

¦

± 30 mm/m ¦

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

¦
¦

-

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.

¦

¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

-

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

¦

+-------------------------------------------------------------------+

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

MOTLLES RECUPERABLES:

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha
de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes
i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en
què s'ha formigonat cada element.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures
i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.

ELEMENTS VERTICALS:

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva
alçària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
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ELEMENTS HORITZONTALS:

3.6.5.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.

Cindris i apuntalaments

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

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.

Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per
a suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5
metres.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill

- Neteja i preparació del pla de recolzament

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
- Col·locació dels dispositius de travament

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en
condicions de suportar els esforços

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.

- Plànols executius del cindri i els seus components

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els
següents procediments:

NORMATIVA GENERAL:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa
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- Moviments locals del cindri: <= 5 mm

suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.

Toleràncies d'execució:

Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només
a la fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions
que es derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de
la redistribució del pes propi de l'element formigonat.

Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions
necessàries contra les avingudes.

Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al
sistema de formigonament previst.

Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha
d'observar el comportament general del cindri seguint les seves deformacions.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.

El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades.

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE-08.

El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat
per la DF.

Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del
cindri, i s'han de retirar els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si
l'estructura s'ha de pretensar.

Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer
servir falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.

Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han
de mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los
completament.

El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del
descindrat.

Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de
començar pel centre del tram i continuar cap als extrems.

Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura
si:

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.

- Pes propi dels sostres > 5 kN/m²
- Alçària dels puntals > 3,5 m

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els
recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes

En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap
als extrems, en voladius des de la volada cap al recolçament

En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot
seguit els apuntalats

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre
d'acord amb l'apartat 59.2. de la EHE-08
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
Toleràncies de deformacions pel formigonament:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Col·locació amb soldadura
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos

3.7.

ESTRUCTURES D'ACER

- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius

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

- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat els elements següents:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.

- Pilars
- Elements d'ancoratge

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
aprovades per la DF.

- Bigues
- Biguetes

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.

- Corretges

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.

S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural
quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN
10025-2

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si
està galvanitzat.

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC,
segons UNE-EN 10025-2

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.

S'han considerat els acabats superficials següents:

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.

- Galvanitzat

Toleràncies d'execució:

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

PILARS:

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i
el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti,
es suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col·locades de la forma següent:

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada
de ciment, beurades especials o formigó fi.

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.

Toleràncies d'execució:

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua

- Diàmetre dels forats:

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:2 o formigó fi

- Posició dels forats:

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNEEN ISO 898-1.

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d'aplicació.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com
a calibrats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de
ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
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Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar
protegits en els punts de subjecció.

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport,
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui
conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense
estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició
fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma
que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat
de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible
després del muntatge.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de
l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de
materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de
collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols
aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i
immediatament després completar el cargolament.

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui
uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui
ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es
produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de
l'estructura.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en
l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

- Mètode de control del parell torsor

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.

- Mètode de l'indicador directe de tensió

- Mètode del gir de femella

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del
muntatge.

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir
amb cobertes impermeables.

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran
considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.

- Per arc submergit amb fil/filferro

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
prèviament l'escòria.

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d'espàrrecs

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES,
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar
l'esquinçament laminar.

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificación.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels
components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense
fer malbé les peces.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d'haver realitzat l'adequat control
dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces
d'estructura.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un
10% de les peces rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa.

- El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es
corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat
incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les
oportunes actuacions segons el resultat.

- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
- Control geomètric de l'element acabat. Mesura del desplom i fletxa d'un 10% dels
elements verticals i d'un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements
estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.

UNIONS SOLDADES:

UNIONS SOLDADES:
- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:

- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de
l'estructura, han de tenir el corresponent certificat d'homologació personal.

- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se
d'acord amb la norma UNE-EN 287-1

- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l'obra, han de tenir els
corresponents certificats d'homologació.

- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
- Inspecció del
d'homologació:

equips

de

soldatge.

Recepció

dels

corresponents

- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de
Condicions Particulars de l'obra.

certificats

- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals,
i tenen que ser accessibles per el soldador.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.

- Inspecció visual de la unitat acabada.

- Inspecció visual de les superfícies d'acer que s'han de soldar:

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.

- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s'utilitzi i estar
lliures de fissures, entalladures, materials que afecten al procés o qualitat de les
soldadures i humitat.

UNIONS SOLDADES:

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l'obra i d'un 50% de les
realitzades a taller, amb observació de:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de
0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

- Característiques geomètriques.
- Presència d'escòria.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.

- Defectes visibles.
- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:
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- Examen no destructiu d'un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE
14044 i UNE EN 13018, i per assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons
les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289

3.8.2.

Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar,
utilitzat per la formació de una mitja canya triangular d’un mínim de 5x5 cm.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.

El producte aplicat ha de ser altament elàstic. Cal que sigui lliure de dissolvents, per
aplicació en zones tancades. Ha de presentar una excel·lent adherència i comportament
tixotropic. Cal que resisteixi sense deteriorar-se un bon rang de temperatures (–40ºC y +
90ºC), el contacte permanent amb l’aigua, la hidròlisi i els microrganises. Cal també una
alta resistència als atacs químics comuns.

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

3.8.
3.8.1.

Reparació i segellat de unió entre pantalla i solera

IMPERMEABILITZACIONS
3.8.3.

Segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre pantalles i
pantalla – solera mitjançant la injecció de resines de poliuretà

Reparació i segellat de juntes verticals en mur pantalla

Les pantalles s’impermeabilitzaran en els trams indicats en els plànols de detall
corresponents. La alçada a impermeabilitzar serà, de manera general, fins a una alçada
de 1,60 m des de la solera.

Segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre pantalles i pantalla – solera
mitjançant la injecció de resines de poliuretà
Es procedirà a l’execució de perforacions a 45º contra a junta en tota la seva longitud
cada 15-20 cm amb la finalitat de garantir una injecció continua i controlada.

Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

A continuació es procedirà a la sinjecció successiva de tots els injectors mitjançant una
primera injecció de resina de poliuretà bicomponent expansiva tipus MC INJEKT 2033 o
similar i una segona injecció de resina de poliuretà elàstica MC INJEKT 2300 NV, fins a
emplenar la totalitat de la junta o fissura i aconseguir la estanqueïtat total de la mateixa.

Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar, que
emplenarà fins a la reconstrucció de la junta

La pressió d’injecció s’haurà de mantenir tot el temps lo més baixa possible, per evitar el
desplaçament, i donant el temps adequat per a la saturació necessària.
La resina de poliuretà expansiva es una escuma aquareactiva de baixa viscositat amb
molt bona capacitat de penetració en escletxes, juntes, buits,... amb una bona capacitat
d’escumació i que reacciona en segons en contacte amb l’aigua, aturant també l’aigua a
pressió. Té una gran durabilitat, no presenta retracció ni enduriment a posteriori i te una
bona adherència en diferents graus d’humitat.

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.
El producte aplicat ha de complir amb els mateixos requeriments indicats al punt anterior.
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El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.

3.9.
3.9.1.

REVESTIMENTS

S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Arrebossats

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'altres defectes.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

Gruix de la capa:

S'han considerat els tipus següents:

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm

- Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

- Arrebossat a bona vista

Arrebossat reglejat:

- Arrebossat reglejat

- Distància entre mestres: <= 150 cm

- Formació d'arestes

Toleràncies d'execució per l'arrebossat:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Planor:

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

Arrebossat esquerdejat:

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm

- Aplicació del revestiment

- Aplomat (parament vertical):

- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):

- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment

- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

- Acabat de la superfície

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

- Cura del morter

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Repassos i neteja final

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

Formació d'aresta:

FORMACIÓ D'ARESTA:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

Ha de ser recta i contínua.

- Execució de l'aresta

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.

- Cura del morter

Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

ARREBOSSAT:
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Ha de quedar ben adherit al suport.
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CONDICIONS GENERALS:

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

En paraments horitzontals:

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

FORMACIÓ D'ARESTA:

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les
cantonades i als racons.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb
força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

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

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Els punts de control més destacables són els següents:

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

- Neteja i preparació de la superfície de suport

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a
mínim, o s'hagi adormit.

- Control d’execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

ARREBOSSAT:

Els punts de control més destacables són els següents:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Repassos i neteja final

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:

- Inspecció visual de la superfície acabada.

En paraments verticals:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

3.9.3.

Enrajolats

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.9.2.

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors,
en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.

Elements auxiliars per a arrebossats

S’han considerat els revestiments següents:
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada

Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.

- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d’elaboració mecànica o manual.

S'han considerat els materials següents:

- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors

- Acer galvanitzat

- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors

- Alumini

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han considerat els morters següents:

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Morter adhesiu

- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.

- Neteja i preparació de la superfície de suport

Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del
suport i amb el sistema previst per al revestiment posterior.

- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Rejuntat dels junts

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:

La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels
paraments.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la
planor i l'aplomat previstos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme
en tota la superfície.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s’esquerdi.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o b lanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions.
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Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.

Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distà ncia entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

- Parament exterior: <= 3 m

ENRAJOLAT:

Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

Gruix del morter:

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:

- Morter: 10-15 mm

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.

- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb
una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).

Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplà ria dels junts:

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:

- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar
abans.

- Rajola comuna d’elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del
morter.

- Planor:

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Amplària junts:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
d'acord amb els criteris següents:

- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l’especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.
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4.1.3.
4. AMIDAMENT I ABONAMENT.

Neteja general de túnel, mesurada per metre de túnel. Inclou la retirada de runes i altres
materials solts així com brossa i deixalles i qualsevol element extrany. Inclou la eliminació
de sediments i materials adherits o precipitats per mitjans mecanics i manuals.Està inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
totes les carregues, transports i descagarregues intermitges necessaries.

Les diferents partides s’han valorat tenint en compte les dificultats especials del
emplaçament de l’obra tant per l’accés com per les condicions i horaris de treball. No
s’admetrà per tant cap reclamació per aquests conceptes.
L’abonament es realitzarà d’acord amb els preus que figuren en el Quadre de Preus per a
cada unitat d’obra.

m de longitud de túnel realment netejat, amidat per l'eix del túnel, segons les
especificacions de la DT.

Els preus inclouen tots els elements necessaris per a l’execució de la unitat d’obra. No
seran d’abonament independent cap element o mitjà d’ús usual que resulti imprescindible
per a la realització de la unitat encara que no estigui expressament indicat en la
descripció del preu o la justificació de mateix.

4.1.
4.1.1.

Inclou la neteja dels paraments del túnel amb aigua a pressió.
Inclou la retirada de qualsevol element estrany ja es trobi solt o alherit a qualsevol
superfície. Inlcou la retirada de sediments acumulats. Inclou la retirada de runes i restes
d’obres o actuacions anteriors a la infraestructura.
Inlcou l’elimianació de dipòsits calcaris o de qualsevol naturalesa adherits a les
superficies del túnel o equipaments pels mitjans que siguin necessaris, ja siguin manuals,
mecànics o químics. Incloent l’us d’eines manuals, de martells neumàtics manuals o
maquinaria genèrica i específica.

DEMOLICIONS I ENDERROCS
Demolicions i enderrocs d’estructures

Inclou el transport fins a abocador amb les càrregues i descàrregues intermitges que
puguin esser necessàries, el canon d’abocament i manteniment de l’abocador.

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de
massissos.

Inclou la neteja de les canaletes laterals i de connexió amb la canaleta central. No inclou
la neteja de la canaleta central o canonades a excepció dels materials que hi arribin
procedents de la neteja d’altres zones del túnel o altres activitats del contractista.
Inclou les proteccions necessàries per a els equipaments i instal·lacions existents
(cablejats, via, catenària, il·luminació,...) que siguin necessaris per a realitzar l’activitat
sense afectar-los

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

4.1.4.

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus
unitaris establerts al Quadre de Preus.

4.1.2.

Neteja de túnel

Neteja de canonada

Neteja de canonada de qualsevol diametre. Inclou l'us de tots el mitjants necessaris per
eliminar obstruccions i materials acumulats. Inclou la obertura de cates de fins a 1m de
profunditat per a inspecció i neteja en cas necessari. Inclou la retirada de runes i altres
materials solts així com brossa i deixalles i qualsevol element extrany. Inclou la eliminació
de sediments i materials adherits o precipitats per mitjans mecanics i manuals. Està inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
totes les carregues, transports i descàrregues intermitges necessaries.

Demolicions d'elements de sanejament i drenatge

Demolició de canonada de formigó de qualsevol dimensió en túnel o exterior, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

m de llargària realment netejat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Inclou l'us de tots el mitjants necessaris per eliminar obstruccions i materials acumulats.
Entre d’altres: maquinaria especifica amb aigua a pressió, mitjans mecànics i manuals.

Inclou la demolició del formigó sobre la canonada fins a la superfície de la llosa i el
formigó sota la canonada fins a aconseguir la forma de la canal rectangular descrita en
els plànols i l’assegurament del pendent de la mateixa.

Inlcou el mitjans necessaris per a la inspecció i comprovació final del resultat de la neteja.
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4.1.5.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments,
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols.

Neteja de pou de bombeig

Neteja de pou de bombeig de qualsevol tipus. Inclou l'us de tots el mitjants necessaris per
eliminar materials acumulats o incrustats. Inclou la retirada de runes i altres materials
solts així com brossa i deixalles i qualsevol element extrany. Inclou la eliminació de
sediments i materials adherits o precipitats per mitjans mecanics i manuals. Està inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
totes les carregues, transports i descàrregues intermitges necessaries.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat
corresponent.
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

Unitat realment netejada, segons les especificacions de la DT.
Inclou l'us de tots el mitjants necessaris per eliminar incrustacions i materials acumulats.
Entre d’altres: maquinaria especifica amb aigua a pressió, mitjans mecànics i manuals.

4.2.3.

Inclou els mitjans necessaris per al seu buidat i bombeig de l’aigua durant es treballs.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

Inclou les proteccions necessàries per a les bombes durant els treballs i la neteja de les
mateixes si fos necessari.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig
de superfícies.

Inlcou el mitjans necessaris per a la inspecció i comprovació final del resultat de la neteja.

4.2.
4.2.1.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.

Formigonat

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions:

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior
de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades
per abonar l'excavació.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol
obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es
considera inclòs al preu d'aquestes unitats.

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus
existents als Quadres de preus.

4.3.

IMPERMEABILITZACIONS

Els productes per a realitzar les impermeabilitzacions seran proposat pel contractista i
acceptats per al direcció d’obra i seran els que millor s’adaptin a les característiques de la
feina a realitzar i circumstancies del lloc de treball. No s’acceptarà cap reclamació per la
variació per part de la direcció d’Obra del productes o marques esmentats en el present
projecte per altres de similars o superiors característiques amb la mateixa funció principal.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot
tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.

4.3.1.
4.2.2.

Encofrats

Armadures passives

Impermeabilització de junta d'unió mur-llosa mitjançant la
injecció de resines de poliuretà.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols
per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que
indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte,
fins i tot toleràncies de laminació.
172

PLEC DE CONDICIONS

Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

Aquest preu es d’aplicació en el cas de segellat de fissures o filtracions puntuals en
solera de formigó.
El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.

El producte aplicat ha de ser altament elàstic. Cal que sigui lliure de dissolvents, per
aplicació en zones tancades. Ha de presentar una excel•lent adherència i comportament
tixotropic. Cal que resisteixi sense deteriorar-se un bon rang de temperatures (–40ºC y +
90ºC), el contacte permanent amb l’aigua, la hidròlisi i els microrganises. Cal també una
alta resistència als atacs químics comuns.

No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.
Segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre pantalles i pantalla – solera
mitjançant la injecció de resines de poliuretà

Aquest preu es d’aplicació en el cas de segellat de fissures o filtracions puntuals en
solera de formigó.

Es procedirà a l’execució de perforacions a 45º contra a junta en tota la seva longitud
cada 15-20 cm amb la finalitat de garantir una injecció continua i controlada.

4.3.3.

A continuació es procedirà a la injecció successiva de tots els injectors mitjançant una
primera injecció de resina de poliuretà bicomponent expansiva tipus MC INJEKT 2033 o
similar i una segona injecció de resina de poliuretà elàstica MC INJEKT 2300 NV, fins a
emplenar la totalitat de la junta o fissura i aconseguir la estanqueïtat total de la mateixa.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT

La pressió d’injecció s’haurà de mantenir tot el temps lo més baixa possible, per evitar el
desplaçament, i donant el temps adequat per a la saturació necessària.

Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

La resina de poliuretà expansiva es una escuma aquareactiva de baixa viscositat amb
molt bona capacitat de penetració en escletxes, juntes, buits,... amb una bona capacitat
d’escumació i que reacciona en segons en contacte amb l’aigua, aturant també l’aigua a
pressió. Té una gran durabilitat, no presenta retracció ni enduriment a posteriori i te una
bona adherència en diferents graus d’humitat.

4.3.2.

Impermeabilització de junta d'unió mur-llosa. Inclou la injecció de
resines de poliuretà, repicat i sanejat de la junta, segellat
superficial y reforç elàstic dels segellats.

Aquest preu es d’aplicació en el cas de segellat de fissures o filtracions puntuals en
solera de formigó.
El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.
No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.

Impermeabilització de junta d'unió mur-llosa seca. Inclou el
repicat i sanejat de la junta, segellat superficial y reforç elàstic
dels segellats.

Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT
Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

Es procedirà al segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre pantalles i pantalla –
solera mitjançant la injecció de resines de poliuretà

Aquest preu es d’aplicació en el cas de segellat de fissures o filtracions puntuals en
solera de formigó.

Es procedirà a l’execució de perforacions a 45º contra a junta en tota la seva longitud
cada 15-20 cm amb la finalitat de garantir una injecció continua i controlada.

El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.

A continuació es procedirà a la sinjecció successiva de tots els injectors mitjançant una
primera injecció de resina de poliuretà bicomponent expansiva tipus MC INJEKT 2033 o
similar i una segona injecció de resina de poliuretà elàstica MC INJEKT 2300 NV, fins a
emplenar la totalitat de la junta o fissura i aconseguir la estanqueïtat total de la mateixa.

No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.
Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar,
utilitzat per la formació de una mitja canya triangular d’un mínim de 5x5 cm.

La pressió d’injecció s’haurà de mantenir tot el temps lo més baixa possible, per evitar el
desplaçament, i donant el temps adequat per a la saturació necessària.
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La resina de poliuretà expansiva es una escuma aquareactiva de baixa viscositat amb
molt bona capacitat de penetració en escletxes, juntes, buits,... amb una bona capacitat
d’escumació i que reacciona en segons en contacte amb l’aigua, aturant també l’aigua a
pressió. Té una gran durabilitat, no presenta retracció ni enduriment a posteriori i te una
bona adherència en diferents graus d’humitat.

A continuació es procedirà a la sinjecció successiva de tots els injectors mitjançant una
primera injecció de resina de poliuretà bicomponent expansiva tipus MC INJEKT 2033 o
similar i una segona injecció de resina de poliuretà elàstica MC INJEKT 2300 NV, fins a
emplenar la totalitat de la junta o fissura i aconseguir la estanqueïtat total de la mateixa.
La pressió d’injecció s’haurà de mantenir tot el temps lo més baixa possible, per evitar el
desplaçament, i donant el temps adequat per a la saturació necessària.

Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar,
utilitzat per la formació de una mitja canya triangular d’un mínim de 5x5 cm.

La resina de poliuretà expansiva es una escuma aquareactiva de baixa viscositat amb
molt bona capacitat de penetració en escletxes, juntes, buits,... amb una bona capacitat
d’escumació i que reacciona en segons en contacte amb l’aigua, aturant també l’aigua a
pressió. Té una gran durabilitat, no presenta retracció ni enduriment a posteriori i te una
bona adherència en diferents graus d’humitat.

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar, que
emplenarà fins a la reconstrucció de la junta

El producte aplicat ha de ser altament elàstic. Cal que sigui lliure de dissolvents, per
aplicació en zones tancades. Ha de presentar una excel•lent adherència i comportament
tixotropic. Cal que resisteixi sense deteriorar-se un bon rang de temperatures (–40ºC y +
90ºC), el contacte permanent amb l’aigua, la hidròlisi i els microrganises. Cal també una
alta resistència als atacs químics comuns.

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

Aquest preu es d’aplicació en el cas de segellat de fissures o filtracions puntuals en
solera de formigó.

4.3.4.

El producte aplicat ha de complir amb els mateixos requeriments indicats al punt anterior.

Impermeabilització de junts verticals. Inclou la injecció de resines
de poliuretà, repicat i sanejat de la junta, segellat superficial i
reforç elàstic dels segellats.

4.3.5.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT

Impermeabilització de junts verticals en sec. Inclou el repicat i
sanejat de la junta, segellat superficial i reforç elàstic dels
segellats.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT

Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.

El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.

No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.

No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.

Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

Aquesta partida no inclou el tractament d’injecció de resines de la junta.
Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

Posteriorment es procedirà al segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre
pantalles i pantalla – solera mitjançant la injecció de resines de poliuretà.

Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar, que
emplenarà fins a la reconstrucció de la junta

Es procedirà a l’execució de perforacions a 45º contra a junta en tota la seva longitud
cada 15-20 cm amb la finalitat de garantir una injecció continua i controlada.
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Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

Per tal de fer un reforç elàstic dels segellat es procedirà en primer lloc a la imprimació de
la superfície fresada mitjançant la aplicació de resina epòxid mineral tipus PRIMER BW
amb una consum mínim de 0.3 Kg/m2. A continuació s’aplicarà una membrana continua
elàstica de poliuretà tixotròpic tipus HYPERDESMO 2KW o similar, aplicat mitjançant
projecció, rodet o llana, en dues capes, amb un espessor mínim de 1 mm i un consum
mínim de 2 Kg/m2.

El producte aplicat ha de complir amb els mateixos requeriments indicats al punt anterior.

El producte aplicat ha de complir amb els mateixos requeriments indicats al punt anterior.

4.3.6.

4.4.

Tractament d'impermeablilització en volta de túnel. Inclou injecció
de resines de poliuretà, repicat i sanejat de les fissures, segellat
superficial y reforç elàstic dels segellats.

OBRA CIVIL I PAGAMENTS A COMPANYIES DE SERVEIS.
ESCOMESES, SERVEIS AFECTATS I IMPLANTACIÓ DE SERVEIS.

La part d’obra civil s’amidarà i abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal
efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

m linial de junta tractada i efectivament segellada amidada segons les especificacions de
la DT

La part d’escomesa o treballs de companyia a abonar a la Companyia de Serveis, es
justificarà amb la factura i rebut d’abonament a la Companyia de Serveis.

Es consideren incloses totes les actuacions i materials descrites en cadascun dels
procediments i els elements auxiliars necessaris.

L’abonament serà l’import de la factura, exclòs l’IVA, com a preu d’Execució Material.
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat).

El abonament serà únicament de trams que disposin de la previa autorització d’execució
de la Direcció d’Obra i per la longitud realment tractada.
No seràn d’abonament les juntes on s’observin entrades d’aigua en la zona tractada. En
cas d’entrada d’aigua no s’abonara cap tram de la mateixa junta.

4.5.

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR.

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran
amb els preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus
contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori.

Prèviament es procedirà a la preparació de la superfície mitjançant el saneig i fressat de
les superfícies en un ample mínim de 30 cm i un repicat en una profunditat màxima de 1 a
2 cm en tota la seva longitud. També es repicarà entre 5 i 6 cm obrint les dues
cantonades de la fissura. Posteriorment es realitzarà la neteja fins a obtenir una suport
net i estable.

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració
(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que és determini seran certificats
de la següent forma:

Posteriorment es procedirà al segellat de filtracions d’aigua actives en juntes entre
pantalles i pantalla – solera mitjançant la injecció de resines de poliuretà.

La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de
FGC, i el corresponent rebut visat per la direcció d’obra.

Es procedirà a l’execució de perforacions a 45º contra a junta en tota la seva longitud
cada 15-20 cm amb la finalitat de garantir una injecció continua i controlada.

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests
conceptes en l’obra adjudicada.

A continuació es procedirà a la sinjecció successiva de tots els injectors mitjançant una
primera injecció de resina de poliuretà bicomponent expansiva tipus MC INJEKT 2033 o
similar i una segona injecció de resina de poliuretà elàstica MC INJEKT 2300 NV, fins a
emplenar la totalitat de la junta o fissura i aconseguir la estanqueïtat total de la mateixa.

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de
contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució
material.

La pressió d’injecció s’haurà de mantenir tot el temps lo més baixa possible, per evitar el
desplaçament, i donant el temps adequat per a la saturació necessària.
La resina de poliuretà expansiva es una escuma aquareactiva de baixa viscositat amb
molt bona capacitat de penetració en escletxes, juntes, buits,... amb una bona capacitat
d’escumació i que reacciona en segons en contacte amb l’aigua, aturant també l’aigua a
pressió. Té una gran durabilitat, no presenta retracció ni enduriment a posteriori i te una
bona adherència en diferents graus d’humitat.
Es realitzarà una imprimació de la superfície mitjançant la aplicació de resina epòxid
mineral tipus PRIMER BW o similar, amb un consum mínim de 0.3 Kg/m2, que actuarà
coma pont d’unió amb el morter de reparació, tipus OMNITEK RM FIBER o similar, que
emplenarà fins a la reconstrucció de la junta
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EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
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MEDICIONES
01
01

OBRA
CAPÍTOL

GREHI002

TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTOL

u

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de Preforos, per a obres en túnel urbà amb tall de circulació
i amb treball en cap de setmana diurn i nocturn.

NUM. CÓDIGO

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GREHI003

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

DESCRIPCIÓN

pa

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició
Tipo

[C]

T

Ut,

GREHI004

u

Num. Texto

XCERP0T3

pa

Num. Texto
1

1,000

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL MEDICIÓN

XCERP0T4
Num. Texto
1

1,000

2

4

GREHI005

m

Num. Texto
1

Execució d'ancoratge tipus TITAN 40/16 de fins a 8m de longitud útil, executat amb inclinació de 30º des de interior de
túnel urbà, amb maquinaria lleugera tipus martell neumàtic manual, inclós tots els mitjans auxiliars necessaris per la seva
execució, i la consideració de trebal diurn i/o nocturn en cap de setmana.
La partida inclou la perforació de la pantalla de entre 70 a 100cm de gruix de formigó armat, i en el seu cas el repicat de
l'encaix per iniciar la perforació en pla perpendicular a l'eix de l'ancoratge. S'inclou la part de barra de prolongació, desde el
trasdos de la pantalla, fins a l'interior del túnel.
Tipo

[C]

T

U

Longitud

[D]

[E]

[F]

Ancoratges via 1

13,000

9,000

117,000 C#*D#*E#*F#

3

Ancoratges via 2

13,000

9,000

117,000 C#*D#*E#*F#

GREHI006

u

Num. Texto
1

Fórmula

1,000

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Tipo

[C]

T

Ut,

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000

pa

TOTAL

1,000

Partida alçada a justificar per IMPREVISTOS
Tipo

[C]

T

Ut,

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000
TOTAL MEDICIÓN

1,000

Fórmula

2

TOTAL MEDICIÓN
5

TOTAL

[F]

TOTAL MEDICIÓN
3

Fórmula

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

26,000

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

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de injecció, per a obres en túnel amb tall de circulació i amb
treball de cap de setmana diurn i nocturn
.

1

[E]

TOTAL MEDICIÓN

2

3

[D]

1,000

2

2

Fórmula

2

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA
PARTIDES ALÇADES

UM

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

XCERP0T1

01
02

Num. Texto

1,000

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforació d'ancoratges, per a obres en túnel amb tall de
circulació i amb treball de cap de setmana diurn i nocturn
.

1

Pág.:

Fecha: 02/10/19

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA
EXECUCIÓ D'ANCORATGES PANTALLA
DESCRIPCIÓN

Num. Texto

2

MEDICIONES

1

UM

NUM. CÓDIGO
1

Pág.:

Fecha: 02/10/19

234,000

Cap d'ancoratge permanent format per placa de repartiment de 250x250x25 mm, falca triangular de fricció d'acer, protecció
externa amb caputxa metàl·lica de 160 mm de diàmetre, junts de neoprè i cargolam.
La partida inclou la posada en tensió de l'ancoratge.
Tipo

[C]

T

U

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

Ancoratges via 1

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3

Ancoratges via 2

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
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MEMÒRIA VALORADA - PER L´EXECUCIÓ D´ANCORATGES
EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/10/19

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01

EXECUCIÓ D'ANCORATGES PANTALLA
PARTIDES ALÇADES
Pressupost 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

60.629,18
6.074,52
66.703,70
66.703,70

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

66.703,70
66.703,70

EUR

MEMÒRIA VALORADA - PER L´EXECUCIÓ D´ANCORATGES
EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC.

PRESUPUESTO

Fecha: 02/10/19

OBRA

01

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

CAPÍTOL

01

EXECUCIÓ D'ANCORATGES PANTALLA

Pág.: 1

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

1 GREHI002

u

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet
de Preforos, per a obres en túnel urbà amb tall de circulació i
amb treball en cap de setmana diurn i nocturn. (P - 1)

1.260,00

1,000

1.260,00

2 GREHI003

u

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet
de perforació d'ancoratges, per a obres en túnel amb tall de
circulació i amb treball de cap de setmana diurn i nocturn
. (P - 2)

5.400,00

1,000

5.400,00

3 GREHI004

u

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet
de injecció, per a obres en túnel amb tall de circulació i amb
treball de cap de setmana diurn i nocturn
. (P - 3)

2.400,00

1,000

2.400,00

4 GREHI005

m

Execució d'ancoratge tipus TITAN 40/16 de fins a 8m de
longitud útil, executat amb inclinació de 30º des de interior de
túnel urbà, amb maquinaria lleugera tipus martell neumàtic
manual, inclós tots els mitjans auxiliars necessaris per la seva
execució, i la consideració de trebal diurn i/o nocturn en cap de
setmana.
La partida inclou la perforació de la pantalla de entre 70 a
100cm de gruix de formigó armat, i en el seu cas el repicat de
l'encaix per iniciar la perforació en pla perpendicular a l'eix de
l'ancoratge. S'inclou la part de barra de prolongació, desde el
trasdos de la pantalla, fins a l'interior del túnel. (P - 4)

204,27

234,000

47.799,18

5 GREHI006

u

Cap d'ancoratge permanent format per placa de repartiment de
250x250x25 mm, falca triangular de fricció d'acer, protecció
externa amb caputxa metàl·lica de 160 mm de diàmetre, junts
de neoprè i cargolam.
La partida inclou la posada en tensió de l'ancoratge. (P - 5)

145,00

26,000

3.770,00

NUM

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

CAPÍTOL

02

PARTIDES ALÇADES

NUM

60.629,18

01.01

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

1 XCERP0T1

pa

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició (P - 0)

1.074,52

1,000

1.074,52

2 XCERP0T3

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

3 XCERP0T4

pa

Partida alçada a justificar per IMPREVISTOS (P - 0)

4.000,00

1,000

4.000,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.02

6.074,52

EUR

MEMÒRIA VALORADA - PER L´EXECUCIÓ D´ANCORATGES
EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC.

MEMÒRIA VALORADA - PER L´EXECUCIÓ D´ANCORATGES
EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC.

MEDICIONES
01
01

OBRA
CAPÍTOL

GREHI002

TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTOL

u

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de Preforos, per a obres en túnel urbà amb tall de circulació
i amb treball en cap de setmana diurn i nocturn.

NUM. CÓDIGO

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GREHI003

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

DESCRIPCIÓN

pa

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició
Tipo

[C]

T

Ut,

GREHI004

u

Num. Texto

XCERP0T3

pa

Num. Texto
1

1,000

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL MEDICIÓN

XCERP0T4
Num. Texto
1

1,000

2

4

GREHI005

m

Num. Texto
1

Execució d'ancoratge tipus TITAN 40/16 de fins a 8m de longitud útil, executat amb inclinació de 30º des de interior de
túnel urbà, amb maquinaria lleugera tipus martell neumàtic manual, inclós tots els mitjans auxiliars necessaris per la seva
execució, i la consideració de trebal diurn i/o nocturn en cap de setmana.
La partida inclou la perforació de la pantalla de entre 70 a 100cm de gruix de formigó armat, i en el seu cas el repicat de
l'encaix per iniciar la perforació en pla perpendicular a l'eix de l'ancoratge. S'inclou la part de barra de prolongació, desde el
trasdos de la pantalla, fins a l'interior del túnel.
Tipo

[C]

T

U

Longitud

[D]

[E]

[F]

Ancoratges via 1

13,000

9,000

117,000 C#*D#*E#*F#

3

Ancoratges via 2

13,000

9,000

117,000 C#*D#*E#*F#

GREHI006

u

Num. Texto
1

Fórmula

1,000

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Tipo

[C]

T

Ut,

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000

pa

TOTAL

1,000

Partida alçada a justificar per IMPREVISTOS
Tipo

[C]

T

Ut,

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

1,000
TOTAL MEDICIÓN

1,000

Fórmula

2

TOTAL MEDICIÓN
5

TOTAL

[F]

TOTAL MEDICIÓN
3

Fórmula

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

26,000

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

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de injecció, per a obres en túnel amb tall de circulació i amb
treball de cap de setmana diurn i nocturn
.

1

[E]

TOTAL MEDICIÓN

2

3

[D]

1,000

2

2

Fórmula

2

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA
PARTIDES ALÇADES

UM

1

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

XCERP0T1

01
02

Num. Texto

1,000

Preparació i transport, posta en obra i retirada d'equip complet de perforació d'ancoratges, per a obres en túnel amb tall de
circulació i amb treball de cap de setmana diurn i nocturn
.

1

Pág.:

Fecha: 02/10/19

PRESSUPOST 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA
EXECUCIÓ D'ANCORATGES PANTALLA
DESCRIPCIÓN

Num. Texto

2

MEDICIONES

1

UM

NUM. CÓDIGO
1

Pág.:

Fecha: 02/10/19

234,000

Cap d'ancoratge permanent format per placa de repartiment de 250x250x25 mm, falca triangular de fricció d'acer, protecció
externa amb caputxa metàl·lica de 160 mm de diàmetre, junts de neoprè i cargolam.
La partida inclou la posada en tensió de l'ancoratge.
Tipo

[C]

T

U

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

Ancoratges via 1

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3

Ancoratges via 2

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

MEMÒRIA VALORADA – PER L’EXECUCIÓ D’ANCORATGES EN LES PANTALLES DE TÚNEL EN EL TRAM: PK 6+890 A PK
6+910

11

MEMÒRIA VALORADA - PER L´EXECUCIÓ D´ANCORATGES
EN PANTALLES DE TUNEL EN EL TRAM PK 6+890 AL 6+910 DE
LA LÍNIA LLOBREGAT ANOIA DELS FGC.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/10/19

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01

EXECUCIÓ D'ANCORATGES PANTALLA
PARTIDES ALÇADES
Pressupost 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

60.629,18
6.074,52
66.703,70
66.703,70

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost 1611908-B_ANCORATGES PANTALLA

66.703,70
66.703,70

EUR

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

MEMÒRIA VALORADA – PER L’EXECUCIÓ D’ANCORATGES EN LES PANTALLES DE TÚNEL EN EL TRAM: PK 6+890 A PK
6+910

12
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