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1.

INTRODUCCIÓ

La Junta de Compensació del Polígon 1‐Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de Llobregat, va
presentar amb data de gener del 2018, el document amb el títol “Refós d’obres d’urbanització del Sector
Millàs”. Aquest projecte refós, tenia la condició d’as‐built per les obres executades i fixava les obres
complementàries vinculades a les edificacions confrontants.
Entre les obres complementàries a les edificacions confrontants, havia les de l’ampliació de la vorera davant
de la B2 del Polígon I‐Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de Llobregat.
Segons l’acta del 26 de juliol de 2017 signada pels integrants de la Junta, que els propietaris de la B1, B2 i B3,
desenvoluparien les obres de davant la seva parcel∙la, degut a que les obres dels edificis les malmetrien i
s’haurien de fer de nou. LA finca B2 era propietat de Procornella signant‐se l’escriptura de compravenda de
PROCORNELLÀ a ARC HOMES PARC MERCADER, SLU en data de 20 d’octubre de 2017 venent‐se lliure de
càrregues, per tant Procornellà assumeix la construcció de l’ampliació de la B2.
Per això es presenta el següent projecte per la licitació de les obres que queden pendents de realitzar per
l’ampliació de la vorera de davant de la B2.
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2.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ESTAT ACTUAL

El projecte també preveu la instal∙lació de 6 punts de llum de tecnologia LED.

2.1.

Àmbit d’actuació

4.2.

El present projecte es situa a la població de Cornellà de Llobregat, al Polígon I‐Est del Pla Parcial del Sector Millàs.
L’àmbit d’actuació és l’ampliació de la vorera davant de la parcel.la de la B2 de l’av.del Parc de Can Mercader.
2.2.

Estat actual

L’av. del Parc de Can Mercader presenta un pendent del 10% en la major part del tram comprès entre la crta.
d’Hospitalet i el passatge dels Alps. La vorera existent dels costat de l’àmbit d’actuació te uns 4m d’ample
actualment. El paviment és de panot de 4 pastilles de 20x20cm. Les vorades que conformen la vorera són de
formigó tipus T3. Els guals de vianants estan formats per peces de formigó de 60x40cm i són de 1.20cm d’ample.
A la vorera que confronta amb l’àmbit del projecte hi ha un línia d’arbrat viari amb escossells tipus fiol de
100x100cm.
Referent al drenatge, al llarg de la calçada trobem rigola blanca de formigó de 30cm i es disposen embornals
dobles de recollida del costat de la vorera.
Pel que fa a la xarxa d’enllumenat públic, totalment soterrada, es troba en bones condicions i està formada per
columnes de 9m amb braç de 1.5m cap a la calçada i amb lluminària CMH i fluorescents a 4m d’alçada cap a la
vorera en el tram comprès entre passatge dels Alps i la crta d’Hospitalet i estan a la vorera contrària de l’àmbit
d’actuació.
Les xarxes de serveis que discorren per les voreres segons es desprèn dels serveis demanats a les companyies, a
l’ajuntament i de les tapes són aigua, telefònica, endesa, gas, reg i telecomunicacions. El projecte preveu
mantenir les xarxes actuals sense produir‐ne cap afectació.

Segons el Real Decret 9/2005 per a ús urbà és necessari fer l’estudi del sòl per determinar si hi ha contaminació
degut al canvi d’ús.
Dit estudi el va contractar la Junta de Compensació del Polígon I‐EST del Pla Parcial del Sector Millàs a Losom
Consultoria geotècnica mediambient i fonamentacions especials, S.L. El que es desprèn de l’estudi i de l’avaluació
risc no és necessària l’extracció del sòl contaminat. Dit estudi es va presentar en el projecte Refòs de les obres
d’urbantizació del sector Millàs, de gener de 2018.
4.3.

4.4.

4.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

4.1.

Aspectes generals

El present projecte preveu la urbanització de l’ampliació de 4.20m màxim de la vorera davant de la parcel.la de la
B2 situada a l’av.del Parc de Can Mercader creant un conjunt de parterres al llarg de la vorera.
La vorera es pavimentarà amb panot de 4 pastilles de 20x20x4cm. Davant els passos de vianants es farà una
franja perpendicular de 80cm d’ample amb panot ratllat i paral∙lel a la vorada es farà una franja de 60cm de
panot de botons.

Paviments

La pavimentació de les voreres de projecte s’ha previst amb amb panot de 4 pastilles de 20x20x4cm que es
col∙locarà a l’estesa sobre base de formigó HM‐20 de 15cm de gruix i sobre 15cm de tot‐ú artificial .
D’aquesta manera la caixa de pavimentació amb panot serà la següent:






OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte consisteix en la definició de les obres necessàries per l’ampliació de la vorera
davant de la parcel∙la B2 del Polígon I‐Est del Pla Parcial del Sector Millàs de l’av. del Parc de Can Mercader de
Cornellà de Llobregat referent a moviments de terres, explanacions, pavimentacions, així com la implantació dels
serveis d’enllumenat públic i reg.

Enderrocs i moviment de terres

Es realitzaran els moviments de terres d’excavació per l’execució del mur de gabions, i terraplenada amb sòl
adequat per arribar a les cotes desitjades i per formar les caixes de paviment amb les pendents proposades.
Es realitzaran els treballs d’excavació vinculades a rases també...
Els enderrocs que es realitzaran serà el del panot per tal de incorporar el paviment de panot ratllat i de botons en
el gual de vianants existent.

Finalment, el mobiliari urbà del carrer consisteix en papereres.
3.

Estudi de sòls

Explanada compactada al 95% PM formada per sòl adequat i ja executada en la seva major part amb
l’execució de l’edificació.
15cm de tot‐ú artificial compactat al 95%PM.
15cm de capa base de formigó HM‐20.
3cm de morter a l’estesa.
Panot de 20x20x4cm.

A l’entrada dels futurs possibles guals de vehicles es col∙locarà panot de 4 pastilles de 20x20x8cm amb morter
pastat sobre base de formigó HM‐20 de 15cm de gruix i sobre 15cm de tot‐ú artificial.
Davant del pas de vianants existent també es preveu la col∙locació de 60cm de peces de panot amb acabats
superficials de botons i una franja de 80cm perpendicular a aquest amb acabat ratllat.
Es col∙locarà un seguit de parterres tocant a la parcel.la de la B2 i delimitats per xapa galvanitzada de 30cm per 1
cm de gruix, amb rodó de 2cm.
4.5.

Enllumenat públic

La instal∙lació de l’enllumenat públic consta de 6 columnes d’acer galvanitzat de 5m d’alçada amb Llumenera Led
tipus SCL CITIMAX amb fixació VB2 de 25W (SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC )

La instal∙lació s’ha dissenyat amb una línia de distribució de 4x6mm² tipus RVFV tetrapolar (3 fases i el neutre) en
tub de polietilè de doble capa de 90mm de diàmetre. En la fase de les obres de la zona verda entre la B1 i B2, es
va realitzar la rasa amb la línia d’enllumenat. Per tant s’intentarà aprofitar el cablejat que sigui possible.
La nova línia quedarà connectada a la xarxa a través de la columna col∙locada amb la urbanització de la zona
verda entre les parcel∙les B1 i B2 com indiquen els plànols i aquestes estaran connectades a la columna 110
existent situada a la rotonda de confluència de l’av. del Parc Can Mercader amb passatge dels Alps. Per tant,
rebrà el subministrament de quadre de comandament 160 (pòlissa ES0031408119281001RH0F)
L’estudi lumínic es pot veure a l’Annex. Núm.02.
4.6.

Sanejament

Subministrament i col∙locació de barana de fusta segons detalls, formada per muntant de fusta tornejat de
diàmetre 8 cm tractat a l'autoclau encastat a mur de gabions i travesser de fusta de diam. 8 cm situat a 22 cm
col∙locat sobre gabió cada 2 metres.
4.9.

Reg

La xarxa de reg que es projecta anirà connectada a la xarxa executada a la urbanització de la zona verda entre les
parcel.les B1 i B2 la qual serà per telegestió amb equips Samclabox o equivalent.
El reg es realitza de manera localitzada mitjançant sistema de degoteig.
S’utilitzaran elements de reg homologats per l’ús alimentari de la gamma professional.

Xarxa existent

Les instal∙lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè de 10 atmòsferes.

La xarxa de clavegueram existent al vial de l’av. del Parc de Can Mercader està formada per una canonada de PE
de Ø400mm i amb embornals dobles als dos costats.
Xarxa projectada

La connexió de les canonades de degoteig es realitzarà amb els accessoris específics per a cada producte i seran
accessibles i proveïdes de claus de pas per independitzar les xarxes, hi haurà un filtre de malla desmuntable per
facilitar la seva neteja, vàlvula reductora de precisió, vàlvula de ventosa i vàlvula de rentat.

S’ha projectat unes canonades a l’àmbit de projecte per tal de recollir les aigües pluvials dels parterres.

Les arquetes seran de 60x60x60cm amb una base de 20cm de grava, i tapa tipus FC2S048048AVOTC de EJ o
equivalent.

Les canonades a projectar són de tub de polietilè de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu interior. Els
diàmetres exterior de les canonades són de 250mm. Els tubs van recolçats sobre un llit de sorra i reblerts amb sól
seleccionat amb 30cm per sobre del tub o amb 15 cm de formigó quan el reblert per sobre del tub és inferior a
1m.
Per resoldre la recollida d’aigua superficial als parterres s’han projectat unes arquetes sorrenques de
60x60cm,amb reixa tipus RP60 de Benito Urban o equivalent.
A més s’ha projectat tubs dren amb sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus DR370 de
Fumoso Industrial o equivalent que connectaran a aquestes arquetes.
I es connectarà al clavegueram existent realitzat a la zona verda de la B1 i B2, amb la realització d’un sifó.
4.7.

Murs

Per tal de delimitar el parterre quan gira cap el carrer Quintana i Millars, es farà un mur de gabions, per salvar la
diferència de cotes entre el parterre futur que està a la cota 21.30 i el parterre existent que està cap a la cota 17.
Per l’execució d’aquest mur s’haurà d’anar a buscar el terreny natural que està a la cota 15.
Es realitzarà una estructura de gabions de tela metàl∙lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10
cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació.
4.8.

Mobiliari urbà

El projecte preveu la col∙locació del següent mobiliari urbà:

El material serà de polietilè de baixa densitat PEAD i el diàmetre nominal 40mm per a 10 bars de pressió nominal per
la xarxa de boques de reg i tubs de polietilè de baixa densitat de diàmetre de 32, per a 10 bars de pressió nominal
per l’alimentació dels parterres, tot amb enllaços Jimten o equivalent.
A les zones pavimentades aniran protegits per canonades de polietilè del doble del seu diàmetre.
Es col∙locaran dues boques de reg amb rosca Barcelona.
Tota la xarxa de reg i les seves característiques queden definides al Document nº2. Plànols.
5.

CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les obres. A
l’Annex número 3 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, i la
quantitat d’assaigs a realitzar.
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del laboratori de Transport i Mecànica del Sòl,
les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes,
així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del Pla de Control de Qualitat.
Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la Direcció de l’obra pot ordenar que
es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista, fins el límit que estableixin en
cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu, fins a l’u per cent (1%) de l’import del tipus de licitació. Si les
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despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin
resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.
6.

NORMATIVES APLICABLES

Tots els materials emprats a l’obra compliran les especificacions tècniques que mana la normativa, així com la
seva col∙locació. Es complirà també, la Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut a l’obra.
6.1.

Normativa d’Obligat Compliment

General:



























Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014)
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm.
5686 de 5/8/2010)
Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 02/12/2003)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU‐) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T.
LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REIAL DECRET 1627/1997
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (Capítol
XVI) O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70).Corr.d'errors (BOE:17/10/70).
Normes Tecnològiques de l’Edificació
Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Modificació de l’article 19.4 per Real Decreto‐Ley 15/1999 de 1 d’octubre
Modificació dels articles 5 i 11.1 per Ley 66/1997, de 30 de setembre
Modificació dels articles 19 i 21, per Ley 13/1996, de 30 de desembre
Modificació de l’article 34, per Ley 42/1994, de 30 de desembre
Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español
Modificació de l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre
Derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta, per Ley 43/1995, de 27 de desembre
Modificació de la disposició adicional novena i pròrroga del termini de la disposició transitòria cinquena
per Ley 42/1994 de 30 de desembre
Modificació de l’article 73, per Ley 30/1994, de 14 de novembre
Modificació de la disposició adicional novena, per Ley 21/1993 de 29 de desembre
Modificada per la Ley 33/1987, de 23 de desembre




















Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 pel real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del 28)
Modificada pel real Decreto 64/1994, de 21 de maig
Modificació de l’apartat C, de l’article 10, per Real Decreto 582/1989, de 19 de maig
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental
Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte
ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setmbre (BOE del 5 d’octubre)
Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental
Ley 16/1987, del 30 de juliol, de Ordenació de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments
Modificació de l’article 146.1 per Ley 55/1998, de 29 de desembre
Modificació dels articles 168 i 170, per Ley 50/1998, de 30 de desembre
Modificació dels articles 141 i 179, per Ley 66/1997, de 30 de desembre
Derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 148 i 179.3 per Ley 13/1996, de 30 de
desembre
Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats
legals de mesura.
Modificat annex per Real Decret 1737/1997
Manual ed Qualitat per l’Execució d’Obres de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10 de novembre de 1995
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 23 de abril de 1997
EHE‐08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R.D.1247/2008 (BOE núm.203, 18/07/2008)
Orden Circular 314/90 T y P de 28 d’agost sobre “normalización de los estudios geológicos‐geotécnicos a
incluir en anteproyectos y proyectos”

Vialitat:










Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC “Secciones de firme”,
de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
‐Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación para la palicación y
desarrollo del texto articulado de la Luy sobre tráfico, circulación de vehiculos a motor y seguridad vial,
aprobado por el real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE núm. 28 de 2/02/2000)
Orden de 28 de diciembre de 1999 or la que se aprueba la norma 8.1‐IC, Señalización Vertical, d la
Instrucció de Carreteras
UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
eal Decreto Legislativo 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de
Carreteras
Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Cornellà.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)































Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC “Drenaje superficial”.
(BOE 17/09/1990)
Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”. (BOE
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar‐se
PG‐4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes
de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Senyalització:



Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Cornellà
Orden Circular 325/97 T










Orden circular 371/95 T y P, barreres de seguretat
Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d’aresta
Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials
Orden Circular 301/89 T, sobre senyalització d’obres
“Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre de 1995 per la
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de españa (AIMPE)
Norma 8.1‐IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999
Norma 8.2‐IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4
d’agost i el 29 de setembre)
“Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986

Genèric d’instal∙lacions urbanes:








Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de
25/09/1992)
Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Cornellà. BOP
núm. 122 de 22/05/1991)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul

Xarxes de proveïment d’aigua potable:







Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003)
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOCG de
5/12/1998)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas. (BOE 24/07/01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (GOGC 22/07/99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

Xarxes de sanejament:


Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

7





Real Decret‐Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) Àmbit municipal o supramunicipal:
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB núm.
128, de 29/05/1997)




Llei 54/1997 del Sector elèctric
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal∙lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000)

Baixa Tensió:


Drenatge:






Orden circular 322/97 de 24 de febrer dobre “Ligantes bituminosos de reología y mezcla bituminosas
discontínuas en caliente para capas de pequeño espesor”
Orden circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es fixen
criteris sobre regularitat superficial
Instrucción 4.1‐IC sobre “obras pequeñas de fábrica”, aprobada por Orden Ministerial de 8 de julio de
1964 (BOE 11de enero de 1965).
“Colección de pequeñas obras de paso” 4.2‐IC aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio de 1986
(BOE del 20)
Instrucción 5.2‐IC sobre “drenaje superficial” aprobada Orden Ministerial 14 de mayo de 1990 (BOE del
23)

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224
18/09/2002)
 ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
 ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
 ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
 ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior
Enllumenat públic:





Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Pla Director d’Il.luminació de Cornellà de Llobregat.
Plec de Condicions Tècniques d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Cornellà.
Reglament d’eficiència energètica en instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques EA‐01 i EA07 aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre.

Xarxes de distribució de gas canalitzat:
Jardineria:



Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs. (BOE 7/10/1998)
Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles”. (BOE núm. 279 de
21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)
 Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975)
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
 Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos”. (BOE núm. 267 de 8/11/1983)
 Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus
Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC‐MIG 5.1
 (BOE núm. 68 de 21/03/1994)
 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC‐MIG –R.7.1 i la ITC‐MIG –R.7.2
 (BOE 11/06/1998)
 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del
petróleo”. (BOE núm. 243 de 9/10/92)
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Xarxes de distribució d’energia elèctrica:
Sector elèctric:






Ordenança General del Medi Ambient urbà. Titol VIII. Zones naturals i espais verds. B.O.P. núm. 143,
16/06/1999 (correccions publicades als B.O.P. 160, 180, 57)
Normes UNE
Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
Instrcucción 7.1‐IC sobre “plantaciones en la zoma de servidumbre de las carreteras”, aprovada per
Orden Ministerial, del 21 de març de 1965 (BOE del d’abril)

Ordenances Mediambientals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat:
ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA (Versió vigent des del 19 de juny de 2017):
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Normativa%20General/Ordenances/Mod%20%207%20Ord
enança%20de%20Convivència%20Ciutadana.pdf
ORDENANÇA SOBRE OBRES, INSTAL.LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL (Versió vigent des del 8
de setembre de 2004):
http://www.cornella.cat/files/contenidos/Normativa/Normativa%20General/Ordenances/Canalitzacions%20DILI
GENCIADA%20juny%202016%20signada.pdf

S’haurà de tenir en compte tota la Normativa actual que afecti, així com, tota la nova que es publiqui fins a la
licitació de les obres.

aquelles zones on es superin els valors límits de referència, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i
el medi.

6.2.

D'altra banda, el Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de protecció de
l'ambient atmosfèric, estableix que s'ha de declarar zona de protecció especial les àrees on es superen els valors
límit admissibles i que, per tal de restablir la qualitat de l'aire, calen mesures a mitjà i llarg termini. Una vegada
declarada una àrea zona de protecció especial, el Consell Executiu ha d'aprovar un pla d'actuació que contingui
les accions concretes necessàries per restablir la qualitat de l'aire a la zona.

Normativa d’Accessibilitat

Normativa d’aplicació:






7.

Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 61 de 11/03/2010)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU‐. (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En compliment de l’art.233 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE del 26 de febrer de 2014, en el present projecte
s’inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut restant incorporat al present a l’Annex número 04.
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salud, ascendeix a mil docs‐cents euros (1.200€) PEM, més el
benefici industrial, les despeses generals i l’IVA import que queda recollit en el propi Estudi Basic de Seguretat i
Salut.
Aquest estudi bàsic estableix, pel termini d’execució de les obres, les previsions pel que fa a prevenció de riscos
d’accidents laborals i malalties professionals. Haurà de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa
adjudicataris de l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos
laborals, facilitant el seu desenvolupament.
En aplicació de l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut (PSS),
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb
el seu propi sistema d'execució d'obra.
En aquest Pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista
proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció
previstos en l'estudi o estudi bàsic. El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
8.

MEMÒRIA AMBIENTAL

La Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat ambiental de l’aire i a una atmosfera més neta, en
el seu article 23, transposada a l’article 24 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la
qualitat de l’aire, estableix que s’han de definir plans i programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en

El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció atmosfèrica en l'acord de Govern GOV/127/2014.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric
té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres
(PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea.
Per rebaixar els nivells de contaminació atmosfèrica local, s’ha d’actuar sobre els focus emissors de les zones
afectades que, amb caràcter general i arreu del món, coincideixen amb aglomeracions urbanes econòmicament
dinàmiques.
El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire preveu actuacions ambientals addicionals per a aquestes
situacions, les quals s’anomenen situacions d’episodi ambiental de contaminació.
L’activació d’aquests episodis es formularà per a uns nivells de qualitat de l’aire molt llunyans dels nivells que
podrien generar un risc per a la salut i, per tant, la seva activació no requerirà mesures sanitàries addicionals a
les habituals.
D’acord amb la normativa autonòmica, prèviament a l’aprovació del Pla d’actuació, cal la declaració de l’àrea
afectada com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.
En aquest context, el Consell Executiu, a través del Decret 226/2006, de 23 de maig, va declarar zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental,
el Vallès Occidental i el Baix Llobregat pel contaminant diòxid de nitrogen i per les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres. Mitjançant l’Acord de Govern GOV/82/2012, de 31 de juliol, es declaren zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminat diòxid de nitrogen, diversos municipis de les
comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per CO2 i PM10 afecta el terme
municipal de Cornellà de Llobregat.
En cas d’episodi d’alerta i pre‐alerta de contaminació atmosfèrica, amb caràcter general, s’incrementaran les
mesures de protecció necessàries per minimitzar l’emissió de partícules PM10 i CO2, a l’atmòsfera:



Reprogramació de les activitats de l’obra susceptibles d’emissions,
Tractament adequat del magatzematge i transport del material acopiat,
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Lliurament d’informe, del coordinador de seguretat i salut (sense perjudici de la designació d’un
coordinador específic, en cas que escaigui i en funció de les característiques de l’obra), una vegada
finalitzat l’episodi, especificant el control de les mesures adoptades.
El capítol V del Pla fa referència a les actuacions dels ens locals per a la millora de la qualitat de l’aire, les quals es
subdivideixen en diferents àmbits.

10.

Pel que fa aquest Projecte, són d’aplicació les actuacions relatives a l’àmbit de les obres públiques:

S’haurà d’habilitar el pas de vianants per l’altra vorera en el mínim de temps imprescindible, per tal de causar les
menors incomoditats possibles al veïnat i coordinant‐se amb la constructora que està realitzant l’edifici. Aquest
tipus d’execució ja es contempla dins dels preus del projecte. Per a l’inici de les obres el contractista demanarà a
les companyies de serveis i disposarà dels plànols actualitzats dels serveis existents en l’ àmbit d’actuació









EL19 Inspecció de les emissions de l’obra pública:
Fer inspeccions periòdiques a les obres públiques ubicades en el municipi per tal de comprovar que
s’apliquen les actuacions per reduir les emissions difuses de contaminants.
EL20 Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior:
El tall de peces a l’exterior s’ha d’efectuar amb serres radials amb aspiració focalitzada o bé disposant de
sistemes d’atenuació de l’emissió de la pols per ruixat amb aigua. S’ha de comprovar aquest punt en les
inspeccions periòdiques a les obres públiques i privades ubicades en el municipi.
EL21 Millorar la recollida de runes i residus de la construcció:
Vigilar perquè es compleixin els terminis per a la recollida de runes i residus d'obres/rehabilitacions que
poden generar pols. Promoure l'adopció de bones pràctiques en la recollida i gestió d'aquest residus en
les ciutats, en particular respectant les quantitats i volums dels big bags.
EL22 Ambientalitzar les obres i la maquinaria:
Dissenyar i executar les obres per minimitzar l’emissió de partícules. Des del punt de vista del disseny, cal
afavorir aquelles formes constructives que indueixin a minimitzar les emissions i millorar la distribució
dels usos urbans en la planificació urbanística. Pel que fa a l’execució, cal informar sobre les actuacions a
seguir per tal de minimitzar les emissions dels treballs de construcció o desmuntatge de tota mena de
construccions.

L’adjudicatari del contracte d’execució de les obres haurà d’ajustar‐se en tot moment a la normativa i regulació
vigent, tant local com autonòmica, en matèria de contaminació atmosfèrica.
9.

TERMINI D’EXECUCIÓ

Amb el volum d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de l’obra
projectada, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en aquest projecte sigui d’un mes i mig
(1,5mesos).

Les partides corresponents a senyalització provisional, tancats d’obra, proteccions individuals, col∙lectives i els
treballs de reubicació estan inclosos en el pressupost de seguretat i salut de l’obra.
11.

PERIODE DE GARANTIA

El termini de garantia, s'ajustarà a la Normativa Vigent, en qualsevol cas, al Plec de Clàusules Administratives
Particulars que s'aprovi amb l'Expedient de contractació per a l'execució de les obres.
12.

REVISIÓ DE PREUS

En compliment del títol 3 capítol II Revisió de preus en els contractes segons el Reial Drecret 9/2017, del 8 de
novembre i per tractar‐se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a vint‐i‐quatre (24)
mesos, no té revisió de preus.
13.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra són la Base de Preus del BEDEC – 2019 .
14.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS
La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:

L'Estudi de gestió de residus i demolició (EGR) satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d'1 de
febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la producció i la gestió de residus de construcció i demolició.



L'objecte de la normativa és el de fomentar la prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització,
assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat i contribuir a un
desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.



La valoració econòmica dels treballs de gestió de residus s'ha tingut en compte en l'elaboració de les diferents
partides d'obra que conformen el projecte, incorporant el cost d'aquests treballs al preu de les diferents
partides.



El cost d'aquesta gestió està inclòs en el pressupost general del projecte. Veure annex 05.

El Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que es trasposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015,
de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015).
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009)

Tipus d’obres (art. 25 del Reglament general LCAP, vigent de conformitat amb el que estableix la disposició
addicional 4a del TRLCSP). D'acord amb l'article 65.1. del RDL 773/2015, per a contractar amb les administracions
públiques l'execució de contractes d'obres el valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit
indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. En aquest cas és menor als 500.000euros per tant
només es presenta la classificació a mode informatiu, a efectes de possibilitar la justificació de solvència


Grup G:



Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica



Categoria 1: Anualitat mitjana inferior o igual a 150.000€

Per tant, es dona compliment a:



Allò indicat a la Llei 9/2017 de 08 de novembre.
L'exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 relatiu al fet
que els projectes han de referir‐se necessàriament a obres completes.

Vials i pistes

Tanmateix, s’incorporen els Codis d’aplicació justificatius de la solvència CPV, correspondència classificació entre
CPV i NACE.
Segons la Taula de correspondències entre el CPV i la NACE Rev.1 – Secció F. Construcció, trobem:
 Divisió: 45.
 Grup: 45.2.
 Classe: 45.23.
 Descripció: Construcció d’autopistes, carreteres, camps d’aterratge, vies fèrries i centres esportius.
 Codi CPV: 45233140‐2.
 Descripció: Obres vials.
L'Assegurança de Risc d'obra, s'ajustarà a la Normativa Vigent, i en qualsevol cas, al Plec de Clàusules
Administratives Particulars que s'aprovi amb l'Expedient de contractació per a l'execució de les obres.

17.

PRESSUPOST

17.1.

Quadre resum del pressupost

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

PRESSUPOST URBANITZACIÓ AMPLIACIÓ
VORERA DAVANT LA PARCEL∙LA B2
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
PAVIMENTACIÓ
XARXA D'ENLLUMENAT
SEGURETATI SALUT
XARXA DE REG
MURS
XARXA SANEJAMENT
MOBILIARI URBÀ
PEM URBANITZACIÓ
Despeses generals

3.033,76
9.910,53
7.748,96
1.200,00
12.584,29
15.719,41
7.373,57
252,34
57.822,86
7.516,97
13,00%

Benefici Industrial

3.469,37
6,00%

15.

TIPUS D’OBRA

El Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, pel que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa, d’acord amb els següents
grups:
a. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
b. Obres de reparacions menors.
c. Obres de conservació i manteniment.
La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria a. Obres de primer establiment, reforma, o
gran reparació.
16.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present Projecte defineix una obra completa, que es susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús
general, conté els elements necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les instal∙lacions i està
subjecte a les instruccions tècniques d'obligat compliment.

PEC URBANITZACIÓ SENSE IVA
Iva

68.809,20
14.449,93
21,00%

PEC URBANITZACIÓ IVA INCLÒS

17.2.

83.259,13

Resum del Pressupost

El Pressupost per Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de CINQUANTA‐SET MIL VUIT‐CENTS VINT‐I‐
DOS EUROS AMB VUITANTA‐SIS CÈNTIMS (57.822,86€).
El Pressupost d’Execució per Contracte, amb IVA, d’aquesta obra ascendeix a la quantitat de VUITANTA‐TRES MIL
DOS‐CENTS CINQUANTA‐NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (83.259,13€).
El pressupost per al Coneixement de l’Administració, és el mateix que el pressupost d’execució per contracte.
D’altra banda, la Partida del Pla de Control de Qualitat, indicar que les despeses originades per aquest concepte,
van per compte del contractista fins als límits que estableixen en cada cas els Plec de Clàusules Administratives
Particulars de l'Expedient de contractació per a l'execució de les obres.
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18.

DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

El present Projecte consta dels següents documents:
DOCUMENT NÚM.1_MEMÒRIA
- Memòria
- Annex 1. Serveis existents
- Annex 2. Estudi lumínic
- Annex 3. Control de qualitat
- Annex 4. Estudi bàsic de seguretat i salut
- Annex 5. Gestió de residus

DOCUMENT NÚM.2 PLÀNOLS
1.

Situació

2.

Emplaçament

3.

Topogràfic

4.

Planta general

5.

Planta definició d’elements

6.

Acotacions

19.

CONCLUSIÓ

El Projecte és del tot executable, ja que consta de tota la documentació necessària, per poder‐lo definir i per tant
poder‐se construir.
Es tracta d’una obra complerta i totalment preparada per ser posada en servei una vegada sigui aprovada per
l’Administració. Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten
definides les obres contingudes en aquest Projecte, i es justifica la solució adoptada, raó per la que es dóna per
finalitzat el present document.
20.

SERVEI TÈCNIC PROCORNELLA

Autor del projecte Director Servei Tècnic Procornella: Ricard Casademont i Altimira
Servei tècnic Procornella
Alberto Esteban
Mireia Sala
Cornellà de Llobregat, febrer de 2020

L’Autor del Projecte

I1. Xarxa de reg
I2. Xarxa d’enllumenat
I3. Xarxa de clavegueram

Ricard Casademont i Altimira

D01. Detalls constructius i d’enllumenat

Director Serveis Tècnics Procornellà

D02. Detalls de reg
D03. Detalls clavegueram
Document número 3 . Plec de Condicions
Document número 4 . Pressupost
Amidaments
Quadre de Preus número 1
Quadre de Preus número 2
Pressupost
Resum del Pressupost

ANNEX NÚM.1 SERVEIS EXISTENTS

13

AIGÜES DE BARCELONA

15

17

GAS NATURAL
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T
OSPITALE
Carretera H
PE 250
PE 90

NI

Proyecto: 352517 Punto:3220372

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Descripción:Zona Verda B1-B2

Fecha Entrega: 9 de mayo de 2017
Escala 1:500
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ARQUETA 40x40

COTA
RED AÉREA

ARQUETA 60x60
LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120
ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

Punt: 3220372

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

9 de mayo de 2017

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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Projecte: 352517

Zona Verda B1-B2
CANALIZACIÓN

Data de lliurament:

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.
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1.CÀLCUL LUMINOTÈCNIC
1.1.Objectiu
L’objectiu d’aquest annex és establir i justificar les dades tècniques necessàries per la implantació de
l’enllumenat en l’àmbit de projecte.
1.2.Generalitats
L’establiment dels criteris luminotècnics aplicables es basen en les recomanacions del Reglament d’eficiència
energètica en instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques EA‐01 i EA07 aprovat en el
Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre.
El càlcul luminotècnic es realitza mitjançant un programa informàtic que es basa en la fórmula fonamental de
Luminotècnia:

I  cos 3 
E
H2

La nova línia quedarà connectada a la xarxa a través de la línia d’enllumenat que es va fer a una fase anterior que
alimentava la zona verda existent entre la B1 i B2 i anava a connectar a través de la columna 110 existent,
situada a la rotonda de confluència de l’av. del Parc Can Mercader amb passatge dels Alps, al quadre 160. Per
tant, rebrà el subministrament de quadre de comandament 160 (pòlissa ES0031408119281001RH0F)
Pel càlcul luminotècnic es considera que l’àmbit de projecte s’ubica en una situació de projecte tipus E1 (espais
de vianants de connexió, carrers de vianants y voreres al llarg de calçades amb un flux de vianants normal) i es
planteja un enllumenat vial del tipus S2 on es demana que la iluminància mitja sigui Em=10lux i una iluminància
mínima de Emin=3 lux. Amb aquest estudi ens dona una iluminància mitja a la vorera de 23 lux, i una iluminància
mínima de 9.58 lux i una uniformitat Emed/Emin=0.42.
Previsió de potències
La potència màxima admissible vindrà donada per la regulació màxima de d’interruptor automàtic
magnetotèrmic omnipolar situat a l’entrada del quadre general de distribució.
La potència necessària per il∙luminar el tram de vorera àmbit de projecte és de 6x25w, sent un total de 150W.
Tenint en compte el consum dels equips auxiliars la potència instal∙lada és d’un 30% més surt un total de: 195W.

A on E és la iluminància, I és la intensitat rebuda pel punt P en la direcció definida pel parell d’angles (C,) i H és
l’alçada del focus lluminós.
Per al càlcul de la intensitat dirigida a un punt, el programa determina el semiplà C que conté aquest punt, trobant‐se
a continuació l’angle . A la figura 1 s’indica els semiplans C. El pla C=0‐180 és paral∙lel, normalment, a l’eix de la
calçada.

fig1. Semiplans C.
S’han projectat:
‐

6 columnes d’acer galvanitzat de 5m d’alçada amb Llumenera Led tipus SCL CITIMAX amb fixació
VB2 de 25W (SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC ) .

La instal∙lació s’ha dissenyat amb una línia de distribució de 4x6mm² tipus RVFV tetrapolar (3 fases i el neutre) en
tub de polietilè de doble capa de 90mm de diàmetre.
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ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2-

ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Pieza

1

2

2

8

3

6

Designación (Factor de corrección)

2 Pieza

C&G CARANDINI S.A and HOLOPHANE
Dispone de una imagen
EUROPE LIMITED SCL.L054.ST3.CP City Max
de la luminaria en
External lighting Luminaire
nuestro catálogo de
N° de artículo: SCL.L054.ST3.CP
luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 4821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4821 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 18 49 95 100 100
Lámpara: 1 x LED C.5000LM - 4000K (Factor de
corrección 1.000).

8 Pieza

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE
EUROPE LIMITED SCL.L034.AS2 (For SE and
PT) City Max external lighting Luminaire
N° de artículo: SCL.L034.AS2 (For SE and PT)
Flujo luminoso (Luminaria): 2992 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2992 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35 74 97 100 100
Lámpara: 1 x LED 3000LM - 4000K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

6 Pieza

C. & G. CARANDINI S. 120.051 QSA-10 QS-10
Vsap-150W/T
N° de artículo: 120.051
Flujo luminoso (Luminaria): 12196 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36 70 96 100 72
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Escala 1:1343

Lista de piezas - Luminarias
N°

Proposta / Lista de luminarias

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

4821

4821

42.0

2992

2992

25.0

12196

17000

150.0

C&G CARANDINI S.A and HOLOPHANE
EUROPE LIMITED SCL.L054.ST3.CP City
Max External lighting Luminaire (1.000)
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE
EUROPE LIMITED SCL.L034.AS2 (For SE
and PT) City Max external lighting Luminaire
(1.000)
C. & G. CARANDINI S. 120.051 QSA-10
QS-10 Vsap-150W/T (1.000)
Total:

106748

Total:

135574 1184.0
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ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Luminarias (ubicación)

Proposta / Luminarias (lista de coordenadas)
C&G CARANDINI S.A and HOLOPHANE EUROPE LIMITED SCL.L054.ST3.CP City Max
External lighting Luminaire
4821 lm, 42.0 W, 1 x 1 x LED C.5000LM - 4000K (Factor de corrección 1.000).

Escala 1 : 1343
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

2

8

3

6

N°

C&G CARANDINI S.A and HOLOPHANE EUROPE LIMITED SCL.L054.ST3.CP City Max
External lighting Luminaire
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED SCL.L034.AS2 (For SE and PT)
City Max external lighting Luminaire
C. & G. CARANDINI S. 120.051 QSA-10 QS-10 Vsap-150W/T

Posición [m]

1

X
109.906

Y
137.464

Z
5.500

X
0.0

2

96.225

136.961

5.500

0.0

Designación

Rotación [°]
Y
0.0
0.0

Z
0.0
0.0

ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2-

ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Luminarias (lista de coordenadas)
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED SCL.L034.AS2 (For SE and
PT) City Max external lighting Luminaire

Proposta / Luminarias (lista de coordenadas)
C. & G. CARANDINI S. 120.051 QSA-10 QS-10 Vsap-150W/T
12196 lm, 150.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

2992 lm, 25.0 W, 1 x 1 x LED 3000LM - 4000K (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Z
0.0

1
2

107.956

111.070

9.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

131.737

111.385

9.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

155.594

111.301

9.000

0.0

0.0

0.0

5.500

0.0

0.0

0.0

5

180.435

111.237

9.000

0.0

0.0

0.0

120.157

5.500

0.0

0.0

0.0

6

206.331

110.995

9.000

0.0

0.0

-25.0

192.492

120.225

5.500

0.0

0.0

0.0

156.792

120.040

5.500

0.0

0.0

0.0

96.136

119.831

5.500

0.0

0.0

0.0

Posición [m]

1

X
108.756

Y
119.857

Z
5.500

X
0.0

2

126.836

119.945

5.500

0.0

3

138.702

119.986

5.500

4

168.616

120.126

5

180.580

6
7
8

Rotación [°]
Y
0.0

Y
111.236

Z
9.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

X
84.245

N°
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ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1343
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1

Superficie de
cálculo 1

perpendicular

138 x 11

23

9.58

34

0.420

0.280

Proposta / Rendering (procesado) en 3D

ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2-

ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Rendering (procesado) de colores falsos

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 750
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 750
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Escala 1 : 750
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Trama: 138 x 11 Puntos

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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ZONA VERDA SECTOR CAN MILLÀS -ENTRE B1 I B2Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI SA
Teléfono
Fax
e-Mail

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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5.582

/
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4.837

/

/

/

/

/

/

/

26

25

25

4.837

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

4.093

20

21

23

24

26

27

28

28

27

27

4.093

26

26

26

26

26

26

26

27

27

28

3.349

20

22

25

26

28

29

30

29

29

28

3.349

27

27

26

26

26

26

27

28

28

29

2.605

20

23

25

27

29

31

31

31

30

29

2.605

27

26

25

25

25

25

26

27

28

30

1.861

20

22

25

27

29

31

32

31

30

28

1.861

27

25

24

24

24

24

25

26

28

30

1.116

18

20

22

23

25

26

27

27

26

25

1.116

24

23

22
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
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Em [lx]
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0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
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Emin [lx]
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Emax [lx]
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Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
23

Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
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Emax [lx]
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Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Proposta / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(91.400 m, 118.733 m, 0.001 m)
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Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 138 x 11 Puntos
Em [lx]
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Trama: 138 x 11 Puntos
Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280

Em [lx]
23

Emin [lx]
9.58

Emax [lx]
34

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.280
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MEMÒRIA

2.3.‐ Característiques de l’obra:

1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El projecte que es presenta té com a objecte en la definició de les obres necessàries per la realització de
l’ampliació de la vorera davant de la parcel∙la de la B2 de l’av. del Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat
referent a moviments de terres, explanacions, pavimentacions, execució de murs, així com la implantació dels
serveis de clavegueram, enllumenat públic i reg.

En compliment de l’art.233 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE del 26 de febrer de 2014, en el present projecte
s’inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
La finalitat d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és establir les bases per a l'execució de les obres objecte del
Projecte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals.
Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l'articulat complet del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

La seva definició, tant funcional com constructiva, vindrà definida pels criteris marcats en l’urbanització del seu
entorn.
2.4.‐ Subministrament i serveis.
Aigua : AGBAR tf. 900 71 07 10
Electricitat : FECSA 902 50 88 50

L'actuació preventiva eficaç pel que fa als riscos, només pot efectuar‐se mitjançant planificació, posada en
pràctica, seguiment i control de les mesures de seguretat i salut integrades en les diferents fases del procés
constructiu.

Gas

En aquest Estudi Bàsic de Seguretat s'analitzen els riscos i les mesures de prevenció corresponents a fi d'integrar
la prevenció en el mateix, Plantant els riscos d'accidents i malalties professionals com els riscos de danys a
tercers.

Sanejament: Serveis Municipals de l’Ajuntament de Cornellà

En funció del nombre d'operaris es determinaran els serveis d'higiene personal, els vestidors, etc.
Donada la importància de la formació del personal en els temes de Seguretat i Salut es programen xerrades
didàctiques sobre els riscos existents i forma d'evitar‐los.
També queden reflectides les mesures adoptades amb relació a la Medicina preventiva i primers auxilis als
possibles accidentats.
S'indica així mateix la necessitat de posar en lloc ben visible, com ara oficines, vestidors i magatzem les adreces i
telèfons d'urgència (Centres Assistencials, ambulàncies, bombers, etc.)
2. DADES GENERALS DE L'OBRA
2.1.‐ Situació de les obres:
El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta al Projecte d’urbanització de l’ampliació de la vorera davant
de la parcel∙la de la B2 del sector Millàs a l’av.del Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat.
L’àmbit d’actuació es situa al barri Millàs, dins del municipi de Cornellà de Llobregat.
2.2.‐ Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Director Serveis Tècnics de Procornella: Ricard Casademont i Altimira.
Serveis Tècnics Procornella: Mireia Sala i Martí

Telefònica

Enllumenat: Serveis Municipals de l’Ajuntament de Cornellà
2.5.‐ Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat, mitjans d'evacuació
CAP Cornellà de Llobregat (La Gavarra)
Bellaterra, 41
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 82 50
Fax 93 376 99 07
BAIX LLOBREGAT
E‐mail:gavarra.blc.cp.ics@gencat.net
Horari: De dl a dv de 8 a 20:30 h. Fora d'aquest horari: Telèfon 061 CatSalut Respon (en cas
d'emergència al tf. 112) o al CAP Sant Ildefons (CUAP)
HOSPITALS:
Hospital Universitari de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.:93 260 75 00
Fax.:93 260 75 61
Urgències i emergències 24 hores.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí
Tel.:93 553 12 00

61

Fax.:93 553 12 16
Urgències i emergències 24 hores.
Hospital General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 661 52 08
Fax.:93 630 61 75
Urgències i emergències 24 hores.

2.6.‐ Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost per Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de CINQUANTA‐SET MIL VUIT‐CENTS VINT‐I‐
DOS EUROS AMB VUITANTA‐SIS CÈNTIMS (57.822,86€) més el benefici industrial, les despeses generals i l’IVA. El
pressupost de Seguretat i Salut inclòs en el pressupost és de mil dos‐cents euros (1.200€) ,més 13% de despeses
generals, 6% de Benefici Industrial i més IVA, import que queda recollits com a partida alçada a justificar al
Pressupost de l’obra.
2.7. Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1,5 mesos.

AMBULANCIES:
Cooperativa d'Ambulancies de Catalunya

2.8. Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.

tf. 93 4324495
2.9.‐ Oficis més representatius la intervenció és objecte de la prevenció dels riscos laborals
Ambulancies Domingo
Les activitats d'obra descrites, es complementen amb el treball dels següents oficis:
tf. 93 3144444
Oficial 1a
Ambulancies Catalunya
Oficial 1a col∙locador
tf. 93 4228888
Oficial 1a electricista
BOMBERS:
Oficial 1a muntador
Bombers de Barcelona
Oficial 1a d'obra pública
tf. 112
Ajudant col∙locador
POLICIA:
Ajudant d'electricista
MOSSOS D'ESQUADRA
Ajudant de muntador
tf. 112
Ajudant jardiner
tf. 088
Manobre
GUARDIA URBANA
Manobre especialista
tf 092
2.9.‐ Maquinaria prevista a l’obra:
INSTITUCIONS ADMINISTRATIVES DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Compressor amb dos martells pneumatics
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Retroexcavadora, de mida mitjana, amb martell trencador
Tel. 93 377 02 12 ‐ Fax 93 377 25 14
Retroexcavadora de 74HP, martell 200‐400kg.
email: apropteuonline@aj‐cornella.cat
Pala carregadora petita sobre pneumatics

Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Retroexcavadora petita
Retroexcavadora, de mida mitjana
Retroexcavadora, de mida mitjana, amb martell trencador
Motoanivelladora, de mida petita
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Compactarod dúplex manual de 700kg

Les possibles malalties professionals que es puguin originar en els treballadors d'aquesta obra són les normals
que tracta la Medicina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial.
Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d'obra en la intempèrie, pols dels diferents materials treballats
en l'obra, sorolls, vibracions, contaminants com el derivat de la soldadura i accions de pastes d'obra sobre la pell,
especialment de les mans .
Per a la prevenció d'aquests riscos professionals, es preveu en aquest Pla, com a mitjans ordinaris, la utilització
de:
-

Ulleres antipols.
Mascaretes de respiració antipols.
Filtres diversos de màscares.
Protectors auditius.
Impermeables i botes.
Guants contra dermatitis.

Pico vibrant duplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

3.1.3.‐ ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS I PRIMERS AUXILIS.

Camio de 7 t

Considerem com a primers auxilis aquelles actuacions i tècniques que permeten l'atenció immediata de
l'accidentat de forma ràpida i adequada fins a l'arribada d'equip assistencial sanitari, a fi de no agreujar les
lesions produïdes.

Camió per a transport de 12 t
Camio cisterna de 8 m3
Camio grua

Davant d'una situació d'emergència i la necessitat de socórrer a un accidentat establim les següents
consideracions:

Camió cistella

Conservar la calma.

Formigonera de 165 l

Evitar aglomeracions.

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Dominar la situació.

Regle vibratori

No moure l'accidentat fins que no s'hagi fet una valoració primària de la seva situació.

3.‐ FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Examinar l'accidentat (signes vitals: consciència, respiració, pols, hemorràgies, fractures, ferides) per determinar
aquelles situacions que posin en perill la seva vida, de la mateixa manera s'ha d'indicar quan telefònicament una
descripció de la situació del ferit a fi de que les dotacions sanitàries siguin les necessàries (ambulància de
transport, UVI mòbil, ...).

Al començament de l'obra i durant el desenvolupament de la mateixa s'impartiran xerrades recolzades
didàcticament per diapositives, transparències, etc., En les que observin els treballadors els riscos a què estan
sotmesos, així com la forma d'evitar‐los.

Si aquesta conscient tranquil∙litzar l'accidentat.
3.1.‐ MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Mantenir l'accidentat calent
3.1.1.‐ RECONEIXEMENT MÈDIC.
No donar mai medicació.
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement mèdic previ que serà repetit en el
període màxim d'un any.

AVALUACIÓ PRIMÀRIA DE L'ACCIDENTAT.

3.1.2.‐ MALALTIES PROFESSIONALS.
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Un cop activat el sistema d'emergència i a l'hora de socórrer establim un mètode únic que permeti identificar les
situacions vitals o d'emergència mèdica, per a això sempre seguirem aquest ordre:

Finalment es pinzellada amb mercromina i es col∙locarà una gasa i un apòsit o es deixarà a l'aire si la ferida no
sagna.

Verificació de signes vitals: consciència, respiració, pols.

b) Existència de fractura en columna vertebral.
Davant la possibilitat que l'accidentat presenti una fractura o un dany a la columna vertebral, evitarem sempre
qualsevol moviment per evitar lesions irreversibles.

A fi d'atendre el més ràpidament possible, ja que són les que poden esperar l'arribada de l'equip mèdic i posen
en perill la vida de l'accidentat.
Davant d'una emergència mèdica com és una Parada Cardio‐Respiratòria, és a dir, quan l'accidentat pateix una
interrupció sobtada i inesperada i potencialment reversible de la respiració i circulació espontània, utilitzarem
tècniques de reanimació: respiració artificial (boca‐boca) si no respira i massatge cardíac si no té batec.

c) Existència de cremades.
Considerem que hi ha una cremada en un accidentat quan hi ha una ferida o destrucció del teixit produïda per la
calor (temperatures superiors a 45 º C).

Davant d'un ferit inconscient amb respiració i pols se li col∙locarà en posició lateral de seguretat.

Tindrem en compte que causes produeixen cremades de diversa consideració: foc, calor radiant, líquids (bullint,
inflamat), sòlids incandescents, gasos, electricitat, rascades, productes químics.

Davant d'un ferit conscient amb risc de xoc, posarem en posició de Tremdeleburg.

Davant d'un accidentat que presenta una cremada el socorrista actuarà de la següent manera:

VALORACIÓ SECUNDÀRIA L'ACCIDENTAT.

Forma d'actuar davant d'una cremada:

Un cop haguem fet la valoració primària de la víctima i s'hagi comprovat que manté les constants vitals
(consciència, respiració, pols) examinarem trobar lesions que poguessin agreujar posteriorment, l'estat general
de l'accidentat.
Tindrem en compte per tant les següents situacions:
Existència d'hemorràgies.
Davant l'existència d'hemorràgia nostre objectiu és evitar la pèrdua de sang de l'accidentat.








Formes de cohibir l'hemorràgia:

Refrescar la zona cremada aplicant aigua en abundància durant un temps, traient roba, joies i tot allò
que mantingui la calor.
Es cobrirà la lesió amb embenat fluix i humit, i s'evacuarà el ferit en posició lateral, per evitar les
conseqüències d'un vomito (ofec) al centre hospitalari amb Unitat de Cremats.
Mai s'ha d'aplicar cap tractament medicamentós sobre una cremada.
No enlairar res que estigui enganxat a la pell.
No rebentar butllofes, si es presenten.
No deixar sola al ferit, en cas d'haver d'anar a demanar ajuda li portarem amb nosaltres, sempre que les
seves lesions ho permetin.

compressió directa (efectuarem una pressió en el punt de sagnat utilitzant un apòsit el més net possible).
compressió arterial (d'aplicació quan falla la compressió directa i se sol utilitzar en hemorràgies en extremitats).
Si l'hemorràgia es produeix en un sentit mai s'ha d'aturar l'hemorràgia.
a) Existència de ferides
Considerarem que hi ha una ferida quan es produeixi un trencament de la pell.
Farem una valoració inicial de l'accidentat, controlarem els signes vitals, controlarem l'hemorràgia si n'hi ha i
evitarem possible xoc.
Per tant, després d'haver considerat tot l'anterior actuarem de la següent manera si hi ha ferida.
El socorrista haurà de rentar‐se les mans i desinfectar amb alcohol (de farmaciola), s'utilitzarà material estèril per
prevenir infeccions, procedirà a netejar la ferida amb aigua i sabó i amb ajuda d'una gasa (mai cotó) començant
des del centre als extrems de la ferida.
Es trauran les restes de cossos estranys de la ferida amb ajuda de pinces estèrils (farmaciola).

Normes generals d'actuació davant cremades causades per foc:
 Sufocar el foc amb una manta que no sigui acrílica.
 Fer rodar per terra l'accidentat per apagar el foc si no es disposes d'un altre mitjà.
 Aplicar aigua freda a la zona cremada un cop s'han apagat les flames, per refrigerar la zona.
Normes generals d'actuació davant cremades causades per productes químics:



Aplicar aigua abundant a la cremada durant un temps, tenint especial cura amb les esquitxades.
Mentre es evacua el ferit, es pot continuar aplicant aigua a la cremada mitjançant una pera d'aigua
(farmaciola).
 Mentre s'aplica l'aigua treure la roba impregnada per àcid.
Normes generals d'actuació davant cremades causades per electricitat:




Davant d'una electrocució, sempre desconnectar el primer el corrent, llevat que la persona electrocutada
ja no toqueu el conductor elèctric. Si no és possible realitzar la desconnexió, cal separar el conductor
elèctric de l'accidentat mitjançant un material aïllant (fusta). ..) .
Comprovar les constants vitals del accidentat (practicant si és necessari el suport vital bàsic).

 Traslladar l'accidentat a un centre hospitalari.
Normes generals d'actuació davant cremades causades per sòlids incandescents:
 Separar l'objecte causant de la cremada.
 Mullar amb aigua la zona afectada.
Normes generals d'actuació davant cremades causades per líquids bullint o inflamats:






Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí
Tel.:93 553 12 00
Fax.:93 553 12 16
Urgències i emergències 24 hores.
Hospital General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 661 52 08
Fax.:93 630 61 75
Urgències i emergències 24 hores.

Apagar el foc produït amb una manta que no sigui sintètica.
Fer rodar per terra l'accidentat per apagar el foc si no es disposes d'un altre mitjà.
Vigilar que el líquid inflamable no és s'estengui i afecti a altres persones.
En darrer cas utilitzar l'extintor.
Davant cremades causades per líquids calents cal tirar aigua abundant sobre la zona afectada i treure
ràpidament tota la roba mullada pel líquid i com a últim recurs assecar‐se la pell sense fregar.
Les lesions molt lleus es curaran amb la farmaciola d'obra. Si fos necessari s'avisarà al Servei Mèdic.

AMBULANCIES:

En el cas d'accidents lleus o menys greus s'atendrà preferentment als accidentats al Servei Mèdic.

Cooperativa d'Ambulancies de Catalunya

En cas contrari se li atendrà en qualsevol dels centres assistencials de la zona.

tf. 93 4324495

En cas d'accident greu s'avisarà a alguna de les ambulàncies i telèfons d'emergència els números han d'aparèixer
en el tauler d'anuncis de l'obra, i se li traslladarà a algun dels Centres Assistencials concertats amb les mútues o
al Centre Hospitalari més proper.

Ambulancies Domingo

TELÈFONS A UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA
CAP Cornellà de Llobregat (La Gavarra)
Bellaterra, 41
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 82 50
Fax 93 376 99 07
BAIX LLOBREGAT
E‐mail:gavarra.blc.cp.ics@gencat.net
Horari: De dl a dv de 8 a 20:30 h. Fora d'aquest horari: Telèfon
061 CatSalut Respon (en cas d'emergència al tf. 112) o al CAP
Sant Ildefons (CUAP)

tf. 93 3144444
Ambulancies Catalunya
tf. 93 4228888
BOMBERS:
Bombers de Barcelona
tf. 112
POLICIA:
MOSSOS D'ESQUADRA
tf. 112

HOSPITALS:

tf. 088

Hospital Universitari de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.:93 260 75 00
Fax.:93 260 75 61
Urgències i emergències 24 hores.

GUARDIA URBANA

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

tf 092
INSTITUCIONS ADMINISTRATIVES DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
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Tel. 93 377 02 12 ‐ Fax 93 377 25 14
email: apropteuonline@aj‐cornella.cat

3.1.4.‐ FARMACIOLA INSTAL∙LADA EN OBRA.
Es disposarà una farmaciola contenint com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de iode,
Mercurocrom, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadraps, antiespasmòdics, analgèsics i tònics
cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, agulles injectables
d'un sol ús i termòmetre clínic.
Es reposarà immediatament el material utilitzat.
3.1.5.‐ EMERGÈNCIES I PLA D'EVACUACIÓ DE L'OBRA.
Com s'estableix en l'article 20 de la Llei 31/95 passem a analitzar les possibles situacions d'emergència així com
les mesures necessàries a adoptar.
POSSIBLES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.
En l'obra que és objecte aquest document, es poden produir les següents situacions d'emergència:
 Per causes climatològiques:
o Inundacions a causa de fortes pluges pròpies dels mesos de tardor i hivern en aquesta zona.
o Caigudes de materials, objectes o mitjans auxiliars, provocats per l'acció de forts vents
 Incendis:
o En zones de treball, produïts per actuació amb maquinària, i tenint en compte la zona de treball i els
mitjans utilitzats, com a principals factors per a la propagació de qualsevol focus d'incendi.
o En casetes d'operaris o magatzems.
 Per tempestes.
 Accident per error humà o mecànic:
o Existència de accidentat / s de caràcter lleu, amb necessitat de trasllat a centre assistencial.
o Existència de accidentat / s de caràcter greu, amb necessitat de trasllat a centre assistencial / hospitalari.
o Existència de accidentat / es de caràcter molt greu, amb necessitat de trasllat a centre assistencial /
hospitalari.
 Sabotatge:
Considerem sabotatge com l'actuació de tercers aliens a l'obra, per tal de perjudicar i produir danys, tant
en instal∙lacions, en equips, en zones de treball, durant els mesos que duri l'obra.
Afectant de manera directa i indirecta a la seguretat dels treballadors, en l'ús d'instal∙lacions i d'equips
mecànics i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució i desenvolupament de la mateixa.
Relacions a organitzar amb serveis externs.

 En previsió de solucionar les possibles situacions d'emergència abans esmentades, ha d'haver una relació
entre l'organització de l'obra i els serveis externs.
 Els serveis externs identificats per a aquesta obra, són:
o Centres Assistencials.
o Telèfon d'Urgències.
o Bombers.
o Mútua de la Constructora
 Es facilitarà la relació amb els telèfons d'utilitat en cas d'emergència. S'ampliarà amb els horaris d'atenció
quan existeixi.
 En cas d’emergència a més dels serveis externs identificats anteriorment sempre es donarà avis al
Coordinador de Seguretat de l’Obra.
Centres Assistencials:
 Es tindrà en compte l'horari i situació dels centres assistencials.
 En el capítol Adreces d'urgència es relacionen els telèfons d'interès de l'obra.
 Totes les dades relacionades, s'identificaran en un full plastificada per evitar el seu deteriorament que estarà
en poder de:
o Cap d'Evacuació (Cap d'Obra), en la seva absència de persona en qui delegui.
o Cap d'Intervenció (Caps de Producció), en la seva absència a persona en qui delegui.
o Controladors de zona (Encarregat d'Obra), en la seva absència en persona en qui delegui.
o Cap d'Administració o persona en qui delegui.
 En cadascuna de les casetes de vestidors, oficines, menjador, magatzems .... en un lloc visible.
 S'informarà sobre la seva existència a tot el personal de l'obra.
 A més s'acompanyarà de pla de situació de centres assistencials i hospitalaris, indicant el seu recorregut més
proper i recorreguts alternatius, per a cadascun dels trams d'obra.
 A mesura que evolucioni l'Obra s'establiran els accessos als talls de treball, posant especial atenció a aquells
que, per característiques constructives resulti més dificultosa l'evacuació de ferit / s en cas de possible
accident o emergència.
 Les possibles modificacions que s'originin en les vies d'accés o es tingui coneixement de variacions en les
mateixes, es comunicaran als Serveis Externs.
 PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ.
Línia Jeràrquica d'Evacuació. Funcions.
 La Línia Jeràrquica d'Evacuació s'estableix estant integrada pel personal de l'obra i tenint en compte
l'organigrama general de l'obra, per tant, per aquesta obra quedarà constituïda de la manera següent:
o Cap d'Evacuació (Cap d'Obra), en la seva absència de persona en qui delegui.
o Cap d'Intervenció (Caps de Producció), en la seva absència a persona en qui delegui.
o Controladors de zona (Encarregats d'Obra), en la seva absència en persona en qui delegui.
o Cap d'Administració o persona en qui delegui.
Funcions del personal d'evacuació:
Cap d'Evacuació: Serà la persona de major responsabilitat en l'obra.

 Cap d'Intervenció: És la persona encarregada coneixedora de les edificacions així com de les seves
instal∙lacions, podrà ser assumit pels Caps de Producció.
 Controladors de zona: És la persona responsable d'informar el cap d'intervenció de la situació produïda en
una de les zones i haurà de ser una persona coneixedora dels mecanismes d'evacuació, seran els encarregats
d'Obra.
Personal a evacuar: Són les persones o treballadors que necessiten l'evacuació.
Línia de Comunicació.
 En cada un dels trams de producció s'ha d'establir una cadena de socors o "línia de comunicació", entre el
personal d'obra.
 Les persones que formin part d'aquesta línia de comunicació estaran degudament formades i entrenades per
assegurar l'eficàcia i rapidesa de les actuacions davant qualsevol possible situació d'emergència. S'informarà
de la seva existència a tot el personal.
 La línia de comunicació està formada:
o El Cap d'Obra (se li assignen les funcions de Cap d'Evacuació en cas d'emergència).
o El Cap de Producció (se li assignen les funcions de Cap d'Intervenció en cas d'emergència).
o L'Encarregat d'Obra (se li assignen les funcions de controlador de Zona en cas d'emergència).
o El cap d'Administració (se li assignen les funcions d'avisar a Serveis Externs en cas d'emergència, i estarà
en comunicació amb els mateixos durant el temps que estimi oportú).
o El Personal, que serà el primer coneixedor de l'emergència, de la seva situació, de la possibilitat
d'existència de accidentat / s, etc.
o Els Serveis Externs, que seran coneixedors per mitjà del Cap d'Administració o de persona en qui delegui
de l'emergència i / o accident.
Activació de la Línia de Comunicació:
1r .‐ Una vegada sigui conegut per part del personal d'obra de l'existència d'una emergència i / o accident,
ràpidament avisarà a l'Encarregat d'Obra i al Coordinador de Seguretat.
2n .‐ S'ha posat en coneixement de l'encarregat d'Obra i del Coordinador de Seguretat de l'existència d'una
situació d'emergència i / o accident en què es requereix una actuació immediata. Una vegada a tingut
coneixement l'Encarregat d'Obra d'aquesta situació avisarà de forma ràpida i eficaç al Cap d'Administració.
Definim de forma ràpida i eficaç, perquè seran l'encarregat d'Obra amb el Cap d'Administració qui decideixin
primerament quins seran els serveis externs a avisen.

5 º .‐ El Cap de Producció avisarà al Cap d'Obra de la situació d'emergència, de l'evolució de la mateixa, dels
efectius que han necessitat. En cas necessari serà el Cap d'Obra el que assumeixi el comandament de la situació a
coordinació amb els efectius de Serveis Externs.
En el cas d'ocórrer un accident, la primera de les possibles actuacions a realitzar és la referent a la prestació de
primers auxilis. Aquest apartat s'ha tractat anteriorment.
La següent actuació a realitzar, seria l'evacuació de l'accidentat cap al centre assistencial preestablert.
Per això Plaem la forma d'evacuació de l'accidentat en funció del lloc on s'hagi produït l'accident.
Per això considerem dos llocs tipus:
1. Obra.
Actuació davant situació d'emergència:
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

De forma simultània s'actuarà seguint les directrius de primers auxilis (en el cas que existeixin accidentats),
d'extinció d'incendis (en el cas que hi hagi un incendi).
3r .‐ Un cop avisats per part de l'encarregat d'Obra al Cap d'Administració perquè s'activi l'ajuda de serveis
externs, avisarà al Cap de Producció immediat, detallant la situació.

o
o

4t .‐ En aquest moment serà el Cap de Producció (com a Cap d'Intervenció que és, el responsable i encarregat de
facilitar als Serveis Externs seva actuació).

o

Un cop s'ha tingut coneixement de l'accident o situació d'emergència, s'avisarà ràpidament pels mitjans
establerts (telèfon, ràdio ..) i de forma simultània als comandaments i als serveis d'emergència en cas de
necessitat, de conformitat a la línia de comunicació establerta en cas d'emergència i / o accident.
Actuació davant l'existència d'incendi:
Si hi ha incendi es tractarà de sufocar el foc, en cas que fos impossible sufocar pels mitjans que disposem,
s'avisarà ràpidament (de conformitat a la línia de comunicació establerta) als serveis d'intervenció
necessaris (bombers, protecció civil, .. ).
Actuació davant l'existència de accidentat / s:
Davant l'existència de ferits i en cas de ser necessari es procedirà a la prestació de primers auxilis pel
Vigilant de Prevenció i / o Encarregat d'Obra.
En cas de necessitat s'avisarà ràpidament (de conformitat a la línia de comunicació establerta) als serveis
d'intervenció necessaris (personal sanitari d'obra, ambulàncies, serveis mèdics especials ...).
S'utilitzaran com a passos d'evacuació, els accessos a obra designats. Es facilitaran els croquis de situació
i recorreguts.
Actuació en cas d'evacuació de l'accidentat:
Es coordinaran tots els efectius necessaris per a l'evacuació de forma ràpida, eficaç i segura de
l'accidentat.
En cas que existeixi accidentat de caràcter lleu amb necessitat de trasllat a centre assistencial:
S'avisarà a la persona responsable d'aquest tall d'obra (que serà l'encarregat d'Obra d'esses subtram /
sector) i de forma simultània si l'atenció primària ho requereix, s'avisarà als serveis sanitaris i ambulància
per al seu transport a centre assistencial / hospitalari, de conformitat a la línia de comunicació establerta
en cas d'emergència i / o accident.
Hi haurà, per tant, una fulla plastificada en què apareixeran els telèfons de serveis d'emergència i els
recorreguts alternatius per al seu trasllat, en lloc visible com s'ha indicat al punt anterior.
En cas que existeixi accidentat de caràcter greu amb necessitat de trasllat a centre assistencial /
hospitalari:
S'avisarà a la persona responsable d'aquest tall d'obra (que serà l'encarregat d'Obra d'aquest sector) i de
forma simultània als serveis sanitaris i ambulància, de conformitat a la línia de comunicació establerta en
cas d'emergència i / o accident.
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o

Hi haurà, per tant, una fulla plastificada en què apareixeran els telèfons de serveis d'emergència i els
recorreguts alternatius per al seu trasllat.
o En cas que existeixi accidentat de caràcter molt greu amb necessitat de trasllat a centre hospitalari:
o Es actuarà de la mateixa manera que en el cas anterior.
o Si l'accidentat per la seva possible lesió no s'ha de moure, s'esperarà l'arribada de personal sanitari i els
equips assistencials necessaris.
2. Oficines i instal∙lacions.
Actuació davant situació d'emergència:
o

Un cop s'ha tingut coneixement de l'accident o situació d'emergència, s'avisarà ràpidament pels mitjans
establerts (telèfon, ràdio ..) i de forma simultània als comandaments i als serveis d'emergència en cas de
necessitat, de conformitat a la línia de comunicació establerta en cas d'emergència i / o accident, així
com al Coordinador de Seguretat de l’obra.
o Actuació davant l'existència d'incendi:
o Si hi ha incendi es tractarà de sufocar el foc, en cas que fos impossible sufocar pels mitjans que disposem,
s'avisarà ràpidament als serveis d'intervenció necessaris (bombers, protecció civil, ambulàncies si es
presenten ferits).
o Actuació davant l'existència de accidentat / s:
o Davant l'existència de ferits i en cas de ser necessari es procedirà a la prestació de primers auxilis.
o Actuació en cas d'evacuació de l'accidentat:
o Es coordinaran tots els efectius necessaris per a l'evacuació de forma ràpida, eficaç i segura de
l'accidentat.
o En cas que existeixi accidentat de caràcter lleu amb necessitat de trasllat a centre assistencial:
o S'avisarà a la persona responsable d'aquest tall d'obra (que serà l'encarregat d'Obra d'aquest sector) i de
forma simultània si l'atenció primària ho requereix, s'avisarà als serveis sanitaris i ambulància per al seu
transport a centre assistencial / hospitalari , de conformitat a la línia de comunicació establerta en cas
d'emergència i / o accident.
o Hi haurà, per tant, una fulla plastificada en què apareixeran els telèfons de serveis d'emergència i els
recorreguts alternatius per al seu trasllat.
o En cas que existeixi accidentat de caràcter greu amb necessitat de trasllat a centre assistencial /
hospitalari:
o S'avisarà a la persona responsable d'aquest tall d'obra (que serà l'encarregat d'Obra d'aquest sector) i de
forma simultània als serveis sanitaris i ambulància, de conformitat a la línia de comunicació establerta en
cas d'emergència i / o accident .
o Hi haurà, per tant, una fulla plastificada en què apareixeran els telèfons de serveis d'emergència i els
recorreguts alternatius per al seu trasllat.
o En cas que existeixi accidentat de caràcter molt greu amb necessitat de trasllat a centre hospitalari:
o S’ actuarà de la mateixa manera que en el cas anterior.
o Si l'accidentat per la seva possible lesió no s'ha de moure, s'esperarà l'arribada de personal sanitari.
o En tots els casos es seguiran les indicacions del manual de primers auxilis.
3.1.6.‐ PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ / EVACUACIÓ EN CAS D'INCENDI.
Es redacta a l'empara del que disposa la Llei 31/95, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals.

Els llocs on es pot produir un incendi en aquesta obra són:
1. A cel obert.
2. En instal∙lacions com ara casetes, oficines, edificacions auxiliars utilitzades com a magatzems.
3. En zones interiors de l'edificació
Objecte de la Evacuació.
L'objecte de l'evacuació és aconseguir el desplaçament de tot el personal que es trobi en aquest moment en el
lloc de l'incendi.
En el cas dels ocupants d'edificacions l'objecte de l'evacuació serà el desplaçament fins a un lloc prou segur, en
un temps adequat i amb les suficients garanties de seguretat per a aquest emplaçament. En el nostre cas sortir
fora d'oficines, caseta o magatzem.
Organització de l'evacuació.
La mateixa de l'apartat 1.13.5.2
Normes per al personal.
 Cap d'evacuació:
o
Exercir el comandament de l'evacuació i coordinar totes les actuacions.
o
Exercir el comandament i direcció del Centre de Control en cas necessari.
o
Definir a proposta del Cap d'Intervenció la zona i moment de l'evacuació.
o
Donar ordre al Cap d'Intervenció la zona i moment de l'evacuació.
o Ordenar que es doni per finalitzada la situació d'emergència quan estimi arribat el moment.
 Cap d'Intervenció:
o Informar el Cap d'Evacuació de la situació plantejada i proposar les mesures a portar a terme: zona o
zones a evacuar, personal a evacuar i avisos als serveis exteriors (bombers, policia etc.).
o Comunicar als controladors de la zona o zones afectades l'ordre d'evacuació, en cas necessari.
o Avisar als serveis exteriors que el Cap d'Evacuació consideri necessaris.
o Dirigir "in situ" les operacions d'evacuació, coordinant l'actuació dels controladors de zona.
o Facilitar tota la informació que necessitin els serveis exteriors (bombers, policia etc.) En relació a la
situació i la seva avaluació.
o Coordinar les accions dels controladors en les àrees de concentració, rebre les novetats d'aquests i portar
a terme un exhaustiu control del personal evacuat.
o Tenir informant en tot moment al Cap d'Evacuació de la situació del personal i totes les accions que es
duen a terme.
o Comunicar als Controladors de zona i d'àrea de concentració el fi de l'evacuació i la tornada del personal
als seus llocs de treball.
o Es facilitaran els telèfons de serveis exteriors que poguessin ser necessaris, s'activarà la línia de
comunicació.
o S'indicaran els itineraris a seguir pel personal a evacuar a cada zona.
o Tindrà una relació d'aquelles persones que estimi oportú el nom, ubicació i telèfon interior dels
controladors de zona.

o

Existirà una relació del personal destinat al Centre de Treball per oficines, magatzems i altres treballs i
agrupats per zones.
 Controladors de Zones:
o Reben l'avís d'alarma del Cap d'Intervenció o, de qualsevol persona del centre o directament per si
mateixos.
o Comuniquen a la major brevetat al Cap d'administració, en cas de necessitat, un cop vist que no es pot
apagar el foc amb els mitjans que té l'obra. Llavors el Cap d'administració es posarà en contacte amb els
serveis externs necessaris i s'activarà els mecanismes externs d'intervenció i evacuació en cas necessari.
Actuacions específiques:
 Avís a través del Cap d'Intervenció. Comuniquen el personal de les seves zones la informació rebuda indicant
l'obligatorietat de l'evacuació o bé la permanència en els seus llocs de treball.
 Avís a través d'una persona del centre de treball. Comproven la incidència denunciada; adopta les mesures
següents:
o Cas d'incendi:
 Comprovar el tipus de material que està cremant i pren les mesures de què disposa per tallar (extintors, i
utilització correcta dels mitjans d'extinció)
 Si no pot tallar amb els mitjans de què disposa avisar immediatament al controlador de Zona, que serà la
persona que activi la línia de comunicació avisant al més aviat possible al Cap d'administració, aquest
serà al seu torn l'encarregat d'avisar els serveis externs necessaris.
o Altres casos:
 a) Comprova la incidència denunciada.
 b) Adopta les mesures al seu abast.
 c) Comunica la incidència al Cap d'Intervenció.
 Si la incidència fos detectada pel mateix controlador de zona. Actuarà de manera similar a l'indicat
anteriorment.
 En tots els casos haurà de tenir present:
1 .‐ No assumir riscos innecessaris.
2 .‐ Evitar la inquietud que pugui derivar en pànic de personal de la zona.
3 .‐ Ser conscient que els altres esperen d'ell que domini, dirigeixi i controli la situació.
4 .‐ Adoptar les mesures establertes per a cada cas.
 Un cop rebuda l'ordre d'evacuació donada pel Cap d'Intervenció, haurà d'adoptar les mesures següents:
o Comunicar al personal de la seva zona l'ordre d'evacuació.
o Obrir els accessos de sortida de la zona a evacuar.
o Adreçar al personal cap a les sortides d'emergència de forma ordenada i ràpida, evitant carreres, crits i
qualsevol altra manifestació de nerviosisme.
o Comprovar el total desallotjament de la seva planta, revisant els despatxos individualitzats i serveis.
o Adreçar al personal de la seva zona a les zones de concentració.
o Informar el Cap d'Intervenció de l'execució de l'evacuació.

 Controladors d'àrea de concentració:
o Reben l'ordre d'evacuació i es dirigeixen de forma immediata a la seva Àrea de Concentració, recopilen la
informació i incidències de tots els controladors del seu sector, i informen al Cap d'Intervenció.
Normes per al personal a evacuar:











Rebuda l'ordre d'evacuació.
No trucar per telèfon per evitar bloquejar la línia.
Dirigir‐se ràpidament, sense recollir res més que els efectes personals que estiguin a mà cap a la sortida.
Sortir per la sortida designada i per cap altra.
Procurar caminar a bon pas, però mai córrer, empènyer o mostrar senyals d'alarma.
Marxar en silenci cap a la sortida.
A les escales, circular per la dreta utilitzant el passamans per evitar caigudes.
No detenir‐se en la sortida de l'edifici, circulant a la mateixa velocitat cap al punt de reunió.
En cap cas retrocedir cap a la zona d'incendi o edificació.
Si hi ha alguna cosa que noti IFIC de Seguretat, fer‐ho als vigilants que se situaran a la zona. Ells transmetran
per ràdio a la persona adequada.
 Finalment, el personal ocuparà les àrees de concentració, que han d'estar situades a un mínim de 100 m. o
ser possible més distància, i amb algun obstacle pel mig.
 Un cop a elles el personal de control passarà llista, informarà i esperarà instruccions.

4.‐ INSTAL∙LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR.
 Les instal∙lacions d'higiene i benestar s'adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a
l'especificat en l'Annex IV, Part A, punt 15 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 El menjador el formaran casetes prefabricades d'estructura i tancament de xapa galvanitzada pintada.
Aïllament amb planxa de poliestirè expandit auto extingible i acabat interior amb tauler melamina en color.
Coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfils d'acer, aïllada amb manta de fibra de vidre de
60 mm de gruix i acabat interior del sostre amb tablero lacat. Disposarà de taules i bancs, planxa per escalfar
el menjar, recipient amb tapa per abocament de deixalles i pileta per rentar els plats.
 Els vestidors el formaran casetes prefabricades d'estructura i tancament de xapa galvanitzada pintada.
Aïllament amb planxa de poliestirè expandit auto i acabat interior amb tauler melamina en color. Sòl en
tauler aglomerat revestit amb planxa contínua de PVC de 2 mm i aïllament amb poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció trapezoïdal.
 Els lavabos el formaran casetes prefabricades de xapa galvanitzada amb planxes de poliestirè expandit.
Termos elèctrics de 50 l, lavabos, plaques de dutxa i inodors, terra contraxapat hidròfug antilliscant i resistent
al desgast, portes interiors de xapa en compartiments de turques i cortines a les dutxes.
 Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions, es responsabilitzarà a les persones necessàries, les quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.
ADRECES D'URGÈNCIA.
 Es disposarà en llocs molt visibles com ara armari, farmaciola, oficines, vestidors i magatzem, les adreces i
telèfons dels Centres Assistencials, ambulàncies, taxis i bombers.
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5. ÀREES AUXILIARS
5.1. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims‐màxims“, segons
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser
causa d’accident.

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

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

7.1. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les zones d’apilament provisional estaran balissades, senyalitzades i il∙luminades adequadament.

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

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte
als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de
la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

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

6. TRACTAMENT DE RESIDUS

b. Nom comú, si és el cas.

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, que recull tots els elements per valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a
la correcta gestió dels residus generats.

L’etiqueta ha de contenir:

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies
presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o reconstrucció. Al
projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal∙lacions
de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

h. El número CEE, si en té.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

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

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents
premisses:
• Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

8.2. Característiques meteorològiques

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

Les característiques meteorològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius càlids i un
règim de pluges poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja
intensos.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
8.4. Característiques del terreny
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
Donades les característiques de les obres, no són d’interès especial les dades geològiques del terreny.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
8.5. Característiques de l'entorn
reproducció

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell.

Les obres se situen en un terreny circumdant a un àmbit de trànsit de vianants per la qual cosa s’haurà d’articular
els desviaments adients (verificació i acceptació prèvia dels tènics municipals. Diverses actuacions de les obres
intercepten l’ambit de circulació per la qual cosa, de manera consensuada amb la Coordinació d’obra, s’hauran
de preveure les seqüencies programades dels treballs així com els mitjans i medis auxiliars necessaries per
realitzar els desviaments i protecció de la zona en gestió.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

9. UNITATS CONSTRUCTIVES

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

ENDERROCS

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

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

8. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi
de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT EXCAVACIÓ DE
RASES I POUS REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENSCÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O
RUNES
ESTRUCTURES
MUR DE GABIONS
PAVIMENTS

En la documentació gràfica annexa es detalla la delimitació de l’àmbit d’obra.
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, TERRA VEGETAL) PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.)
Situació de casetes i contenidors Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
l’obra.
8.1. Serveis afectats

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL∙LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL∙LICS
INSTAL∙LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

Segons el projecte executiu, no s’observen serveis afectats. Tampoc s’observen l’existència de línies aèries en
l’àmbit d’obra.

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
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INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT

Tant la llista d’activitats com la relació entre aquestes i la seva durada es troba definida al corresponent pla
d’obra establint, així, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en
principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT

11. MEDIAMBIENT LABORAL

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

11.1. Agents atmosfèrics

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

Donat que l'obra es desenvoluparà a l'aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques que poden
afectar directament, tant en el desenvolupament normal de les tasques com a la seguretat i confort dels
treballadors. Així, caldrà preveure la possibilitat que es produeixin condicions climàtiques extremes per prendre
les mesures escaients al respecte, avaluant, si arriba el cas, la possibilitat de variar les activitats previstes o, fins i
tot, interrompre‐les. En qualsevol cas, tant les instal∙lacions d'obra com la vestimenta dels operaris hauran de ser
les adients i estar condicionades per cada situació (instal∙lacions amb calefacció o aire condicionat, roba d'abric,
impermeable o de seguretat d'estiu...).

INSTAL∙LACIONS REG
CANONADES PER LA XARXA REG

10.1. Procediments d'execució
Primer es realitzarà el mur de gabions, després de fer les escaients operacions de neteja, enderrocs, i a
continuació el terraplenat necessari per arribar a la cota definitiva. Posteriorment, es formalitzaran les
instal∙lacions i totes les tasques de pavimentació i afermat, així com les reposicions i la incorporació dels
diferents elements de mobiliari urbà.
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
10.2. Ordre d'execució dels treballs
L’ordre d’execució dels treballs serà el lògic de les actuacions a realitzar. Complementant els plantejaments
previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la
successió, la persona o els mitjans a emprar.
10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

11.2. Il∙luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, es tindrà present:
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran
els següents:
25‐50 lux

:

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

de l’ús ocasional ‐ habitual.
100 lux

LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

:

Prelació
realització

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció

:

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

temporal de material
d’unes

granel, l’apilament de materials o l’amasat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

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

:

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls,

200 lux

:

com en sales de màquines i calderes, ascensors,

11.3. Soroll

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del

1er.‐ Supressió del risc en origen.

personal. Baixes exigències visuals.

2on.‐ Aïllament de la part sonora.

Si és essencial una distinció moderada de detalls com

3er.‐ Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. Els serveis de prevenció seran els
encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux

:

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

500 lux

:

11.4. Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
− Rinitis − Asma bronquial − Bronqui s destructiva − Bronqui s crònica − Efisemes pulmonars − Neumoconiosis −
Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) − Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) − Mesotelioma
(asbest – fibrociment ‐ amiant)

Operacions en les que sigui necessària una distinció
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
següents:
Altes exigències visuals.
− Escombrat i neteja de locals

1000 lux

:

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
− Manutenció de runes
detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,

− Demolicions
− Treballs de perforació

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines

− Manipulació de ciment

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt

− Raig de sorra

altes.

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

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

− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs
de soldadura
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el
treball més segur és aquell que no es realitza”.

− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

− Polit de paraments
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
− Plantes asfàltiques
− Lliurar el material, no tirar‐lo.
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar
les següents mesures preventives: Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

− Col∙locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada en empenya i turmells.

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir‐se en la mà, amb
el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

Manutenció de runes

Regat previ

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la part posterior del camió i una
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors
o injecció d’aigua

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar,
disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
Es te present les següents premisses:

Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal∙lacions confinades
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall

− Automatització i mecanització dels processos.

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles

Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar Mesures preventives quan no es pugui
evitar la manipulació com:
− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: − Ús correcte de les ajudes
mecàniques. − Ús correcte dels equips de protecció individual. − Tècniques segures per a la manipulació de
càrregues. − Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.‐El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.‐Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre catúfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.
4art.‐Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è‐Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar‐
los d’un en un.
6è.‐No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.
7è.‐Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent‐se a seguir els següents passos:
1er.‐ Apropar‐se el més possible a la càrrega.
2on.‐ Assentar els peus fermament.
3er.‐ Ajupir‐se doblegant els genolls.
4art.‐ Mantenir l’esquena dreta.
5è.‐Subjectar l’objecte fermament.
6è.‐L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.‐Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.‐ Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. i) Avançarà desplaçant les mans al
llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. j) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre
l’espatlla. k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.‐És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.‐ Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar‐se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.‐ És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.
13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col∙lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:
Codi
HX11X00
1
HX11X00
2
HX11X00
5
HX11X00
7
HX11X00
8
HX11X01
0
HX11X01
1

U
A
u
u
u
u
u
u
u

Descripció
Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb
sistema de seguretat integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat
integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat
integrat amb porta‐ampolles, vàlvules reductores de pressió i
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HX11X01
2

u

HX11X01
3
HX11X01
4
HX11X01
5
HX11X01
6
HX11X01
7

u

HX11X01
8
HX11X01
9

u

HX11X02
1
HX11X02
HX11X02 3

u

HX11X02 4
HX11X02 5
HX11X02
HX11X02
HX11X03
HX11X03 3
HX11X03 5

u
u
u
u

m

2 u
u

u
u
7 u
9 u
2 u
u
u

HX11X03 6

u

HX11X03 7
HX11X03 9
HX11X04 1

u
u
u

antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior
abatible, aturada d'emergència amb fre‐motor, ganivet divisor, regle
guia longitudinal i transversal
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció
integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl∙lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes
a diferent nivell
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat
amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i
incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl∙liques i rampes
articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix Passadís de protecció
prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl∙liques i rampes articulades, baranes
metàl∙liques reglamentàries Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines Carretó
ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Suport de repòs per al disc radial portàtil Sac d'aplec de teixit de
polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors
interiors hidràulics o roscats
Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
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Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Connexionat i cablejat provisional de la instal∙lació elèctrica de l'obra amb
sistema de protecció integrat Quadre elèctric secundari provisional de
l'obra amb sistema de protecció integrat Enllumenat provisional de l'obra
amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Instal∙lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat
a terra en rails de grua torre, masses metàl∙liques, quadres elèctrics,
conductors de protecció Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300
mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de
10x10 cm i de 3‐3 mm de D embeguda al formigó per a
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i
amb el desmuntatge inclòs Senyal acústica de marxa enrere
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de
caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Encenedor de cuspira amb mànec
Cinturó portaeines
Recipient metàl∙lic per a la manutenció de materials a granel per a una
càrrega màxima de 1200 kg Plataforma aïllant de base per treball en
quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix Equip
comprovador portàtil complet d’instal∙lacions de baixa tensió
Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Luxímetre portàtil
Detector d’instal∙lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl∙lica i
amb el desmuntatge inclòs Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl∙lica i amb el desmuntatge inclòs Tanca mòbil de 2
m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm
i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D
fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col∙locat i amb el desmuntatge inclòs

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una

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

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

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

15. RECURSOS PREVENTIUS

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi bàsic de seguretat i
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES MUR DE GABIONS

La senyalització no haurà de considerar‐me una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir‐los suficientment.

INSTAL∙LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

Tampoc haurà de considerar‐me una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el treball.

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

CANONADES PER XARXES DE REG

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

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

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


En no comptar l'obra amb representants dels treballadors, no hi haurà delegat de prevenció i per tant,
no es podrà crear el Comitè de Seguretat i Salut com a tal.
 Es crearà en el seu lloc un Comitè de Prevenció que comptarà amb les funcions del Comitè de Seguretat i
Salut i que es reflecteixen en l'art. 39 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
DELEGAT DE PREVENCIÓ.


En no comptar l'obra amb representants dels treballadors, no hi haurà delegat de prevenció, per la qual
cosa es nomenarà un vigilant de seguretat que assumirà les funcions del delegat de prevenció, que
apareixen en l'art. 36 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
NORMES DE COMPORTAMENT.


Electricitat.
o Fer sempre la desconnexió de màquines elèctriques per mitjà de l'interruptor corresponent, mai
en l'endoll.
o No connectar cap aparell introduint els cables pelats a l'endoll.
o No desendollar mai tirant del cable.
o Abans d'accionar un interruptor, estar segur que correspon a la màquina que interessa i que amb
ella no hi ha ningú.
o Cuidar que els cables no es deteriorin en estar sobre arestes o ser trepitjats o impactats.









Paletes.
o Mai llençar res de façana. A partir maons fer‐ho de manera que les restes no caiguin a l'exterior.
o No utilitzar elements estranys (bidons, etc.) Com a plataformes de treball o per a la confecció de
bastides.
o En confeccionar proteccions o plataformes de treball de fusta, triar sempre el material de
característiques adequades .
o Mireu de no sobrecarregar les plataformes sobre les quals es treballa.
o Utilitzar cinturó de seguretat quan el treball es realitzi en cobertes, façanes, terrasses, sobre
plataformes de treball o qualsevol altre punt des don es pugui produir una caiguda d'alçada.
o No fer abassegaments ni concentrar càrregues en vores de forjats i menys encara en voladissos.
o Les màquines elèctriques es connectaran al quadre amb un terminal clavilla‐mascle.
o Prohibit endollar els cables pelats.
o Si s'utilitzen prolongadors per a portàtils, es desconnectaran sempre del quadre, no de l'endoll
intermedi.
Encofradors.
o Revisar l'estat de les eines i mitjans auxiliars que utilitzi, separant o rebutjant els que no
reuneixin les condicions adequades.
o Rebutjar els materials (fusta, puntals, etc.) Que estiguin en mal estat.
o Subjectar el cinturó de seguretat a algun punt fix adequat, quan treballi en alçada.
o Desencofrar els elements verticals des de dalt cap avall.
o No deixar mai claus a la fusta, llevat que aquesta quedi recollida en lloc on ningú pugui trepitjar.
o Assegurar‐se que tots els elements d'encofrat estiguin fermament subjectes abans d'abandonar
el treball.
Soldadors.
o En cas de treballs en recintes confinats, prendre les mesures necessàries perquè els fums
despresos no l'afectin.
o Connectar la massa el més a prop possible del punt de soldadura.
o No realitzar soldadures en les proximitats de materials inflamables o combustibles o protegir‐los
de forma adequada
o Extremar les precaucions, pel que fa als fums despresos, en soldar materials pintats, cadmi, etc.
o No efectuar soldadures sobre recipients que hagin contingut productes combustibles.
o Evitar contactes amb elements conductors que puguin estar sota tensió, encara que es tracti de
la pinça. (els 80 V. de la pinça poden arribar a electrocutar).
o No pot utilitzar lents de contacte per realitzar soldadures, ja que l'arc elèctric produeix la
dessecació del líquid entre la lentilla i la còrnia, que poden quedar dues adherides.
Treballs en alçada.
o Posar en coneixement del superior qualsevol antecedent de vertigen o por a les altures.
o És obligatori utilitzar cinturó de seguretat quan es treballa en altura i no hi ha protecció eficaç.
o L'accés als llocs de treball, s'ha de fer pels llocs previstos. Prohibit enfilar‐se per tubs, taulers,
etc.
o Abans d'iniciar el treball en alçada comprovar que no hi ha ningú treballant ni per sobre ni per
sota en la mateixa vertical.

o







Si per necessitats del treball, cal retirar momentàniament alguna protecció col • lectiva, ha de
reposar abans d'absentar del treball.
o Està prohibit llençar materials o eines des d'alçada.
o Quan es treballi en alçada, les eines s'han de dur en bosses adequades que impedeixin la seva
caiguda fortuïta i ens permetin utilitzar les dues mans en els desplaçaments.
o Si s'ha de muntar alguna plataforma o bastida, no oblidar que la seva amplada ha de ser de 60
cm. i partir dels 2 m. s'han d'instal∙lar baranes.
Autògena.
o Es deixarà sempre la clau situada a la ampolla d'acetilè que s'estigui utilitzant, per poder tancar
ràpidament en cas d'emergència.
o No deixeu mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que el risc d'explosió és gran.
o Haurà de preveure la caiguda dels trossos de material que tall evitant que impactin sobre les
persones, les mànegues, etc. o causin lesions.
o No treballi en proximitats de productes combustibles o inflamables (pintures, vernissos, etc.), Pel
possible incendi que es produiria.
o Els fums produïts per els recobriments (antioxidants, vernissos, pintures, etc.), Al tallar o escalfar
poden ser tòxics. Cal, per tant, adoptar les precaucions adequades (ventiladors, màscares, etc.)
Sobretot en llocs tancats.
o Periòdicament es comprovarà l'estat de l'equip, corregint immediatament qualsevol fuga que
apreciï. Per a la seva detecció mai utilitzarà una flama. Mai s'utilitzarà oxigen per: avivar focs,
ventilació, pintat a pistola, etc. Es corre el perill de que es produeixi una explosió.
o És freqüent aprofitar bidons buits per fer recipients. No els tall mai amb bufador.
Soldadura elèctrica.
o Es separaran les zones de treball, sobretot en interiors.
o En cas d'incendi, no es farà aigua, (es pot produir una electrocució).
o Els quadres elèctrics estaran tancats i amb les seves proteccions posades.
o No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o neu.
o Periòdicament es inspeccionaran els cables, pinces, grup, etc.
o S'ha d'evitar el contacte dels cables amb les espurnes que es produeixen.
o S'utilitzarà les proteccions personals, careta de soldador, guants, davantal, polaines, etc.
o En llocs de treball fixos s'utilitzaran pantalles per evitar que les radiacions afecten a altres
operaris.
o La pinça porta elèctrodes ha de ser d'un model completament protegit.
o En realitzar soldadures en locals reduïts, cal preveure dispositius per a l'extracció de gasos o
ventilació.
o El cable de massa ha de ser de longitud suficient per poder realitzar la soldadura sense
"connexions" a base de rodons, xapes, etc.
o En els casos de soldadura de materials pintats, cadmi, recoberts d'antioxidant, etc. Cal extremar
les precaucions pel que fa als gasos despresos, que poden ser tòxics. Pot passar el mateix al
soldar acers especials.
Oxitall
o Les ampolles no han d'estar exposades al sol ni prop d'un focus calorífic, a causa de l'augment de
pressió interior que patirien.
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Sempre que calgui elevar ampolles per mitjà de la grua, es utilitzarà una canastreta adequada o
un mètode d'amarratge prou segur.
o Les ampolles d'acetilè no s'han d'utilitzar estant tombades, ja que hauria fuites de l'acetona en
què va dissolt l'acetilè.
o No realitzar operacions de tall o soldadura prop de llocs on s'estigui pintant. Els productes
emprats per a dissoldre pintura són habitualment inflamables.
o Les claus de les ampolles han d'estar sempre posades, per poder procedir ràpidament al seu
tancament en cas d'emergència.
o No deixar mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que l'incendi o l'explosió serien
immediates.
o Atès que els fums produïts al escalfar pintures, olis, antioxidants, etc. poden ser tòxics, cal
prendre les precaucions necessàries al tallar materials amb algun recobriment, sobretot en locals
tancats.
o En efectuar talls, preveure sempre la caiguda del traç tallat, per evitar lesions pròpies i alienes.
Tenir molt en compte al treballar en alçada.
o La primera operació a realitzar en cas d'incendi de les mànegues és tancar les ampolles. Cal tenir
en compte que aquesta operació no és perillosa, ja que el risc d'explosió no existeix quan
l'ampolla no ha arribat a escalfar‐se.
o No greixar mai cap part de l'equip, ja que en presència de l'oxigen els lubricants es fan explosius.
o Per detectar fuites es farà servir aigua sabonosa. En cap cas caldrà utilitzar flames de llumins o
similars.
Ferralla.
o Si es realitzen treballs amb risc de caiguda es farà servir el cinturó de seguretat.
o No es farà servir l'acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars. Seva única utilització
serà com armadura del formigó.
o S'evitaran els impactes de peces de ferralla amb elements elèctrics. Evitarà la caiguda de peces o
eines a nivells inferiors.
Maquinària en general.
o Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de carcasses protectores
antiatrapamientos.
o Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe
amb l'energia elèctrica.
o Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa amb importants deterioraments en ella.
o Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada
mitjançant energia elèctrica, estant connectat a la xarxa de subministrament.
o Com a precaució per evitar la posada en servei de màquines avariades, o de funcionament
irregular, es bloquejaran els arrencadors, o, si escau, s'extrauran els fusibles elèctrics.
o Els motors elèctrics de grues o muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d'alçada i del pes a
desplaçar.
o Els ganxos de les grues portaran pestell de seguretat.
o Es prohibirà la utilització de ganxos artesanals, formats a base de rodons doblegats.
Maquinària per al moviment de terres en general.









Les maquinaries en moviment disposaran, en tot cas, de llum rotativa d’emergència i senyal
acústica de marxa enrere.
o Les màquines per al moviment de terres estaran dotades de fars de marxa cap endavant i de
retrocés, retrovisors en ambdós costats i clàxon de marxa enrere.
o Se'ls controlarà periòdicament l'estat de llums, frens, direcció, etc.
o Es prohibirà romandre en el radi d'acció de la maquinària, per evitar el risc d'atropellament.
o Es prohibiran les tasques de manteniment amb el motor en marxa.
Treballs amb la desbarbar.
o Haurà de fer servir ulleres protectores o careta transparent.
o Haurà de mantenir sempre col∙locada la defensa o protector.
o Els discs tenen una utilització específica, pel que no haurà d'utilitzar per repassar un tall, ni
viceversa.
o Abans de dipositar la màquina haurà d'aturar el disc, preferiblement per contacte amb la peça
sobre la qual s'està treballant.
o En col∙locar un nou disc comprovarà que la seva velocitat admissible és superior a la de la
màquina.
o Mai s'han d'utilitzar discs deteriorats.
Camió basculant.
o Disposaran, en tot cas, de llum rotativa d’emergència i senyal acústica de marxa enrere.
o Fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa.
o Comprovar els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones amb aigua.
o No circular per la vora d'excavacions o talussos.
o No es pot circular mai en punt mort.
o No transportar passatgers fora de la cabina.
o Evitar circular amb el basculant aixecat.
o No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver fixat prèviament.
o Es mantindran sempre en perfecte estat, els llums, frens, direcció, etc.
Pala carregadora.
o Disposaran, en tot cas, de llum rotativa d’emergència i senyal acústica de marxa enrere.
o Es prohibirà als conductors que abandonin la màquina amb el motor en marxa.
o Es prohibirà als conductors que abandonin la màquina amb la cullera hissada sense donar suport
a terra.
o En els desplaçaments la cullera anirà els més a prop possible a terra, per aconseguir la màxima
estabilitat.
o La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà amb velocitats lentes.
o Es prohibirà el transport de persones a la cullera.
o Aquesta màquina obligatòriament estarà dotada de clàxon i llums de marxa enrere.
Retroexcavadora.
o Disposaran, en tot cas, de llum rotativa d’emergència i senyal acústica de marxa enrere.
o Abans d'iniciar el treball inspeccionar la màquina per si presentés alguna anomalia.
o No realitzar treballs a la proximitat de línies elèctriques, sense prendre les degudes precaucions.

o

o





En cas de contacte accidental amb línia elèctrica, romandre a la cabina fins que la xarxa sigui
desconnectada o l'eliminació del contacte. Si fos imprescindible baixar de la màquina, fer‐ho d'un
salt.
o circular sempre amb el cassó en posició de trasllat i, si el desplaçament és llarg amb els puntals
col∙locats.
o A l'abandonar el lloc de comandament, baixar prèviament el cassó a terra i frenar la màquina.
o Revisió i comprovació periòdica de la senyalització òptica i acústica de la maquinària.
o Prohibició absoluta d'utilització de la maquinària com a mitjà de transport i elevació de persones.
o Prohibició de circulació a velocitat excessiva, o per zones no autoritzades.
Grua mòbil.
o Vigilar atentament la possible existència de línies elèctriques amb les que la grua pogués entrar
en contacte.
o Abans de començar els treballs revisar la màquina per si presenta alguna anomalia.
o En cas de contacte amb línia elèctrica, romandre a la cabina fins que tallin la tensió. Si fos
imprescindible baixar, fer‐ho d'un salt.
o Per a l'elevació, assentar bé la grua sobre el terreny. Si hi ha desnivells o terreny poc ferm, calçar
els gats amb taulons.
o Mai utilitzar la grua per sobre de les seves possibilitats, clarament exposades a la taula de
càrregues.
o En les operacions de muntatge i desmuntatge, no situar‐se sota la ploma.
o No realitzar mai tirs esbiaixats.
o No intentar elevar càrregues que no estiguin totalment lliures.
o No passar la càrrega per sobre de les persones.
o No baixar de la cabina de la grua tenint càrregues suspeses.
Equip de bombament de formigó
o Abans d'iniciar el subministrament assegureu‐vos que tots els acoblaments de palanca tenen en
posició d'immobilització dels passadors.
o Abans d'abocar el formigó a la tremuja assegureu‐vos que està instal∙lada la graella, evitarà
accidents.
o No toqueu mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil∙lant si la màquina està en
marxa.
o Si ha d'efectuar treballs en la tremuja o en el tub oscil∙lant, primer pare el motor d'accionament,
purgui la pressió de l'acumulador a través de l'aixeta, després faci la tasca que es requereixi.
o No treballeu amb l'equip de bombament en posició d'avaria o de semiavería. Atureu el servei,
pare la màquina. Efectuï la reparació, només llavors ha de seguir subministrant formigó.
o Si el motor de la bomba és elèctric:
o Abans d'obrir el quadre general de comandament assegureu‐vos de la seva total desconnexió,
evitarà greus accidents.
o No intenti modificar o pontejar els mecanismes de protecció elèctrica, ja que, patirà
probablement algun accident en reprendre el servei.
o Comproveu diàriament, abans de l'inici del subministrament, l'estat de desgast intern de la
canonada de transport mitjançant un mesurador d'espessors. Els esclafits de la canonada poden
originar accidents seriosos.





Desconfiï del seu bon encert en mesurar el bon estat d'una canonada mitjançant colps. Pot estar
vostè acostumat a un soroll determinat i no percebre clarament la diferència. Utilitzeu el
mesurador d'espessors, és més segur.
o Pare el subministrament sempre que la canonada estigui desgastada, canvieu el tram i reprengui
el bombament. Evitarà seriosos accidents.
o Recordeu que per comprovar el gruix d'una canonada és necessari que no estigui sota pressió.
Inverteixi el bombament i podrà comprovar sense riscos.
o Si ha de bombar a gran distància, abans de subministrar el formigó, escolliu els conductes sota la
pressió de seguretat. Evitarà accidents.
o Respectar el text de totes les plaques d'avís instal∙lades a la màquina.
Talladora de paviment i serra.
o Existència obligatòria de carcassa de protecció i resguard que impedeixin els Atrapaments pels
òrgans mòbils.
o Posada a terra, (en les elèctriques).
o Perfecte estat del disc.
o Utilització de peces de protecció personal (protector auditiu, mascareta antipols, etc.).
o Bomba de formigó.
o Utilitzar ulleres protectores per evitar esquitxades de formigó.
o Revisar la canonada, principalment el tram de goma, que sol rebentar.
o Prestar especial atenció a les línies elèctriques. No acostar el braç a les línies elèctriques.
o Vigilar els manòmetres, sabent que un augment de pressió indica que s'ha produït un embús.
o No intentar mai actuar a través de la reixeta de la tremuja receptora. En cas ineludible aturar
l'agitador.
o Quan es neteja la canonada amb la pilota, posar la canastreta al final de la canonada per a la
recollida de la pilota.
o Diàriament es revisarà el funcionament de llums, frens i clàxon de marxa enrere.
o No es transportaran passatgers a la màquina.
o Les operacions de reparació es duran a terme amb la màquina parada.
Dumper motovolquete.
o Disposaran, en tot cas, de llum rotativa d’emergència i senyal acústica de marxa enrere.
o Si l'arrencada és manual amb maneta, en efectuar aquest es tindrà especial cura, ja que es pot
produir un retrocés de la maneta, llàstima seriosament el canell.
o La velocitat s'adaptarà sempre a la càrrega i l'estat del ferm.
o Queda prohibit transportar persones.
o Mai es transportaran càrregues que puguin impedir la visibilitat del conductor.
o Per descarregar a un nivell inferior, es col∙locaran topalls a la vora.

LLIBRE D'INCIDÈNCIES.


A l'oficina principal de l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat, hi haurà un Llibre d'Incidències
habilitat a l'efecte, facilitat pel Col∙legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de
Seguretat o l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions Públiques.
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Aquest llibre constarà de fulles duplicades. Quan es faci una anotació de caràcter greu (segons
interpretació del Coordinador de Seguretat i Salut) en el Llibre, la Direcció disposarà d'un termini de 24
hores per remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Província on es realitza
l'obra.
 D'acord amb el Reial Decret 1.627/97, podran fer anotacions en aquest llibre.
o La Direcció Facultativa.
o Els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
o Els Tècnics dels gabinets provincials de Seguretat
o Els representants dels treballadors
 Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i
recomanacions preventives recollides al Pla de Seguretat i Salut.
 Caldrà notificar les anotacions al Llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors.
 D'acord amb el Reial Decret 1.109/2007, s'han de notificar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les
anotacions realitzades que impliquin risc greu i imminent, i les d'incompliment d'advertències prèvies del
coordinador.
CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT


Es nomenaran una sèrie de figures encarregades de controlar específicament la seguretat durant el
transcurs de l'obra, com són el Vigilant de seguretat, Comitè de Prevenció i totes aquelles que queden
definides en el Pla de Prevenció de Riscos que a aquest efecte es redactarà per a aquesta obra en
aplicació del sistema de prevenció de riscos laborals de la Constructora.
 A més d'omplir els formats del Pla de Prevenció de Riscos específics per a aquests nomenaments,
autoritzacions, etc .., es deixarà constància escrita d'aquests nomenaments en les actes de les reunions
del Comitè de Prevenció.
MODIFICACIONS AL PLA DE SEGURETAT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA


El Contractista haurà de comunicar al Coordinador de Seguretat la incorporació a l'obra d'empreses
subcontractades. El Coordinador avaluarà la necessitat de demanar o no un Annex a aquest Pla de
Seguretat en relació als treballs que hagin d'executar les esmentades empreses subcontractades tot i
existir ja aquestes activitats en el PSS general de l'obra. Seran les subcontractes qui realitzin aquests
Annexos i el Contractista haurà annexa al PSS de l'obra. No es podran iniciar les activitats fins que el CSS
no hagi aprovat l'esmentat Annex.
 Qualsevol modificació sobre el que estableix el present Pla de Seguretat, haurà de presentar per a la seva
aprovació al Coordinador de Seguretat de l'obra. Sense aquesta aprovació no podran realitzar aquestes
modificacions. Aquestes hauran de recollir en un annex al Pla de Seguretat que passarà a formar part
d'aquest.
ACTIVITATS NO INCLOSES EN L'ANNEX I DEL RD1.627/97.
A continuació s'inclou l'anàlisi inicial de riscos d'aquelles activitats a realitzar en el centre de treball, que no
s'hagin incloses en Annex 1, del RD 1.627/97.



Neteja d'oficines i instal∙lacions provisionals.
o El personal previst és d'una persona amb dedicació de cinc hores a la setmana.
Treballs d'oficina.

o

El personal previst és un administratiu a jornada completa i el cap d'obra, ajudants i encarregat
compartint el treball d'oficina amb el treball a peu d'obra.
o El treball d'oficina implica l'ús continuat de mobiliari i equips informàtics, així com l'exposició a
determinades condicions ambientals de soroll, temperatura, humitat i il∙luminació, el correcte
disseny té una important influència sobre la comoditat, eficàcia en el treball i fins i tot sobre la
salut dels treballadors.
o La massiva incorporació de terminals d'ordinador als llocs d'oficina ha fet augmentar la
incidència de patologies ocupacionals que afecten una part important de la població ocupada en
el sector. Determinats problemes com les molèsties musculars a la zona de coll i d'esquena, la
fatiga i alteracions visuals o l'estrès són els problemes manifestats amb major freqüència.
o Encara que la gravetat de la majoria dels problemes que es presenten a les oficines és bastant
menys acusada que en altres tipus d'ocupacions, com la construcció o la indústria, cal abordar
solucions efectives, sobretot tenint en compte que aquests problemes són relativament fàcils de
resoldre.
 Tasques de vigilància del centre de treball.
o El personal previst és d'una persona en la fase final d'obra i en horari nocturn. El seu treball
consisteix en la realització de rondes pel perímetre de l'obra avisant a les forces de l'ordre en cas
de detectar situacions irregulars (vehicles sospitosos, personal dins de l'obra fora d'horari, etc)
Riscos professionals
 Caigudes al mateix nivell.
 Caigudes a diferent nivell.
 Talls per ús d'eines i màquines.
 Contactes elèctrics.
 Contactes amb substàncies químiques, només per al personal de neteja.
 Sobreesforços.
 Estrès.
Mesures Preventives













Ordre i neteja
L'ordre i la neteja en els llocs de treball són dos principis fonamentals de la prevenció. Per això, tots els
treballadors i càrrecs s'han d'implicar i fer un esforç en mantenir els llocs de treball, nets i ordenats.
Per què és tan important l'ordre i la neteja?
S'eviten perills (ensopegades, relliscades, caigudes de materials, etc.).
Estalviem temps de treball perquè trobem les coses abans.
Amb l'ordre vam guanyar espai.
Millorem la imatge de l'empresa de cara a l'exterior.
El treball en un lloc net i ordenat és més agradable per a tots.
L'activitat en oficines està sotmesa a una sèrie de riscos inherents a la pròpia activitat i la forma de
realitzar‐la (càrrega de treball, horaris, ......)
És important mantenir al seu lloc
Bon emmagatzematge, mantenir sòls nets i sense obstacles.
No córrer en el lloc de treball.

















Mantenir una adequada il∙luminació a les vies de pas.
Els sòls i parets han de ser de material que els faci de fàcil neteja, que no tinguin forats i esquerdes.
Tenir un lloc adequat on es puguin anar posant les restes, deixalles.
Revestir el terra amb pavimenta antilliscant.
Fer passar els cables, al costat de les parets.
No deixar oberts els calaixos.
Mantenir les vies d'accés i passadissos lliures d'obstacles.
Prestar especial atenció a l'ordre i neteja.
És possible que es donin caigudes a diferent nivell, i per evitar en la mesura del possible, és molt
important
Mantenir un adequat ordre i neteja a les escales i zones de pas.
Mantenir seques i netes.
Col∙locar baranes a les zones de pas.
Mantenir seques i netes.
Col∙locar baranes a les zones de risc de caiguda i en els buits d'acord al RD 485/97 de llocs de treball.
Bona senyalització i adequada il∙luminació a les zones d'escales.

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
No es consideren afectacions al trànsit ni a la via pública.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
• Arbres i jardins
L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. Mentre durin les obres es
protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una
franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escossells que quedin
inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui
contínua i sense ressalts.
18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que
en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col∙lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.
‐ Generació de sorolls
‐ Generació de pols
18.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants
de l'obra:
1 Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra,
de les zones de trànsit exterior.
2 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal∙larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les
proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
3 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl∙liques de separació d’àrees i es col∙locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
4 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.
5 Es mantindrà la neteja de la zona límit de l’obra, sobretot durant l’entrada i sortida de maquinaria/camions
6 S’evitarà qualsevol soroll fora de l’horari laboral
7 Es mantindrà la neteja a l’interior de l’obra, així com s’evitarà al màxim la generació de pols, regant quant
sigui necessari.
Cornellà de Llobregat, febrer de 2020
Director Serveis Tècnics Procornella,

18.1. Riscos de danys a tercers
Ricard Casademont i Altimira
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ANNEX: RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ A LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA
1.‐ RISCOS I PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS



1.1.‐ Riscos accidentals més freqüents.
 Derivats de la intromissió descontrolada de persones a l'obra, durant les hores de treball o descans.
 Atropellaments per vehicles en entrar o sortir de l'obra.
 Xocs en els enllaços amb carreteres o camins existents.
 Caiguda d'objectes sobre persones.
 Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.
1.2.‐ Mitjans de protecció.
1.2.1.‐ Proteccions col∙lectives.






Desviament de les línies que interfereixen amb l'obra.
Senyalització de l'existència del risc.
Tancament del solar.
Instal∙lació de marquesines.
Senyalització dels accessos naturals a l'obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa,
col∙locant en el seu cas els creixements necessaris.
 Es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent els enllaços amb carreteres i camins, prenent‐se les
adequades mesures de seguretat.
 Instal∙lació de malla atapeïda que eviti la caiguda de petites partícules al carrer.
 Instal∙lació de tanques de limitació i protecció, cintes d'abalisament, etc.
1.2.2.‐ Normes preventives durant els treballs.











Es procedirà al tancament perimetral de l'obra, de manera que s'impedeixi el pas de persones i vehicles
aliens a la mateixa. En tots aquells casos en què per treballs puntuals sigui necessari envair la calçada se
senyalitzarà la zona tal com ve definit en els plànols de detall.
L'alçada de la protecció perimetral no serà inferior a 2 metres.
Es preveuen passadissos d'accés senyalitzats, protegits amb marquesines resistents d'alçada aproximada
de 3 m sobre el pis, amb un vol de 2 m.
Es preveu col∙locació de senyals de seguretat en llocs d'acord amb el risc especificat.
S'establiran accessos còmodes i segurs, tant per a persones com per a vehicles i maquinària. Es separaran
els accessos de vehicles i maquinària.
Si no és possible l'anterior, es separarà per mitjà de barana la calçada de circulació de vehicles i la de
personal, senyalitzats degudament.
Les rampes per al moviment de camions no tindran pendents superiors al 12% en els trams rectes i el 8%
en les corbes.
L'ample mínim serà de 4,5 metres en els trams rectes i sobre amples adequat en les corbes.
Abans de començar els treballs s'hauran de conèixer els serveis públics que puguin resultar afectats, tals
com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc. D'altra banda hi haurà riscos derivats de la sortida de














vehicles, en haver d'incorporar‐se a la via pública. Es senyalitzarà convenientment la sortida de vehicles,
arribant fins i tot a posar un semàfor per a una millor sortida de camions de l'obra, si és possible.
Una vegada coneguts els serveis públics que es trobin involucrats, cal posar‐se en contacte amb els
departaments a què pertanyen i quan sigui possible, es desviaran les conduccions afectades. Així en el
cas de línies elèctriques aèries, haurem de demanar de la Companyia Elèctrica que modifiqui el seu
traçat, per tal de complir les distàncies mínimes de seguretat. També es pot demanar per escrit a la
companyia, que descarregui la línia elèctrica o en cas necessari la seva elevació. Si no es pogués realitzar
l'anterior, es consideraran les distàncies mínimes de seguretat, mesures entre el punt més proper amb
tensió i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la situació més
desfavorable. Les màquines d'elevació portaran uns bloquejos de tipus elèctric o mecànic que impedeixin
sobrepassar les distàncies mínimes de seguretat. D'altra banda es senyalitzaran les zones que no han de
traspassar, interposant barreres que impedeixin un possible contacte. La dimensió dels elements de les
barreres de protecció ha de ser determinada en funció de la força dels vents que bufen a la zona.
L'alçada de pas màxim sota línies elèctriques aèries, s'han de col∙locar a cada costat de la línia aèria.
Les barreres de protecció estaran compostes per dos travessers col∙locats verticalment i ancorats
sòlidament i units per un travesser horitzontal a l'alçada de pas màxima admissible o en el seu lloc es pot
utilitzar un cable de retenció bé tens, proveït de senyalitzacions. L'alçada de pas màxim ha de ser
assenyalada per panells apropiats fixats a la barrera de protecció. Les entrades del pas han d'assenyalar
en els dos costats.
En el cas de línies elèctriques subterrànies, haurem de gestionar la possibilitat de deixar els cables sense
tensió abans d'iniciar els treballs. En cas de dubte considerarem a tots els cables subterranis com si
estiguessin en tensió. No es podrà tocar o intentar alterar la posició de cap cable. D'altra banda,
procurarem no tenir cables descoberts que puguin deteriorar‐se en passar sobre ells la maquinària o els
vehicles i que poden també donar lloc a possibles contactes accidentals per operaris o personal aliè a
l'obra. Utilitzarem detectors de camp capaços d'indicar‐nos el traçat i la profunditat del conductor i
sempre que sigui possible senyalitzat el risc, indicant la proximitat a la línia en tensió i la seva àrea de
seguretat. A mesura que els treballs segueixin el seu curs es vetllarà per que es mantingui la senyalització
anteriorment esmentada en perfectes condicions de visibilitat i col∙locació. Si algun cable fos malmès
s'informarà immediatament a la Companyia propietària i s'allunyarà a totes les persones del mateix a fi
d'evitar possibles accidents. No s'utilitzaran pics, barres, claus, forquilles o utensilis metàl∙lics punxeguts
en terrenys tous on poden estar situats cables subterranis.
En tots els casos quan la conducció quedi a l'aire, se suspendrà o apuntalarà, evitant que accidentalment
pugui ser danyada per maquinària, eines, etc., Afegint obstacles que impedeixin l'acostament. Un cop
descoberta la línia, per continuar els treballs es procedirà a prendre les següents mesures de seguretat,
en el mateix ordre amb què es citen:
Descarregar la línia.
Bloqueig contra qualsevol alimentació.
Comprovació de l'absència de tensió.
Posada a terra i en curtcircuit.
Assegurar‐se contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant la seva recobriment o
delimitació.
Mitjançant detectors de camp, podem conèixer el traçat i la profunditat d'una línia subterrània.



























Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir aquestes, es
prestarà interès especial en els següents punts:
S'identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels plànols constructius de la
mateixa, localitzant també els plans disponibles les canalitzacions enterrades d'altres serveis que poden
ser afectats.
Es procedirà a localitzar la canonada mitjançant un detector, marcant amb piquetes la seva direcció i
profunditat; es farà igualment amb les canalitzacions enterrades d'altres serveis, indicant a més l'àrea de
seguretat.
Es proveirà i mantindran llums, guardes, tanques i vigilància per a la protecció de les obres o per a
seguretat de tercers quan el cas ho requereixi.
Es instal∙laran els senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els
treballadors i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els
seus límits i voltants.
Queda totalment prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.
Queda totalment prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal∙lació
en servei.
Està prohibit la utilització per part del personal de calçat que porti ferramentes metàl∙lics, per tal d'evitar
la possible formació d'espurnes en entrar en contacte amb elements metàl∙lics.
No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
En els llocs on existeixi risc de caiguda d'objectes o materials, es posaran cartells advertint de tal perill, a
més de la protecció corresponent.
Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc., Com a punts de suport per a suspendre o aixecar
càrregues.
Per posar o treure bombetes dels portalàmpades en zones de conduccions de gas, és obligatori
desconnectar prèviament el circuit elèctric.
Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran
d'una correcta connexió a terra.
Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs, estaran perfectament aïllats i
s'evitarà que en les seves tirades hagi empalmaments.
En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la distància
de seguretat assenyalada i no es permetrà apropar‐se a ningú que no sigui el personal de la companyia
instal∙ladora.
En els casos en què calgui fer servir grups electrògens o compressors, se situaran tan lluny com sigui
possible de la instal∙lació en servei, equipant les fuites amb reixetes tallafoc.
Pel que fa a les conduccions d'aigua, es seguiran les mateixes normes pel que fa a identificació i
senyalització indicades en les conduccions de gas.
Està prohibit realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0,50 m. de la canonada en servei.
Per sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala manual.
Un cop descoberta la canonada, cas en què la profunditat de l'excavació sigui superior a la situació de la
conducció, es suspendrà o apuntalarà per tal que no trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es
protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyada per maquinària, eines, etc.
Es instal∙laran sistemes d'enllumenat a base de balises, fites reflectants, etc., Quan el cas ho requereixi.



Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és
amb l'autorització de la Companyia Instal∙ladora.
 No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.
 Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o aixecar càrregues.
 En cas de ruptura o fuita en la canalització es comunicarà immediatament a la Companyia Instal∙ladora i
es paralitzaran els treballs fins que la conducció hagi estat reparada.
 Si existeix la possibilitat de caiguda de runa o similars a la via pública, es col∙locaran marquesines i malles
de protecció que eviti la caiguda d'aquests sobre els vianants i sobre els operaris, en l'accés a vestuari,
lavabos, magatzem i menjador.
2. DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Descripció dels treballs
En l'actuació prevista es demoliran o desmuntaran:
 Demolició de voreres.
 Paviments asfàltics.
 Demolició de vorades.
 Desmuntatge d'instal∙lació d'enllumenat.
 Demolició de mobiliari urbà.
 Trasplantament d'arbres afectats.
 Desmuntatge de xarxa de clavegueram.
Riscos professionals
Caigudes a diferent nivell
 Caigudes al mateix nivell
 Atrapaments per maquinària
 Atrapada per material enderrocat.
 Empresonament
 Soroll
 Pols
 Vibracions
 Projecció de fragments o partícules.
 Sobreesforços.
 Trepitjades sobre objectes.
 Caigudes per objectes despresos.
 Exposició a contactes elèctrics
Mesures preventives




Senyalització exterior delimitant els accessos i indicant les zones prohibides per a personal aliè a l'obra.
Els senyals són ben visibles i fàcilment intel∙ligibles, estant en llocs adequats; quan hi hagi dificultat per
manca de lluminositat per a la seva lectura, es posaran senyals lluminosos.
S'indicaran clarament les zones d'accessos amb cartells indicadors dels requisits per entrar a l'obra.
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No es permetrà el pas a les obres a persones alienes a les mateixes. Per accedir s'obligarà a complir les
mesures de seguretat i protecció requerides, i s'avisarà al personal perquè cessin els treballs fins que les
persones estiguin fora de perill.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques així com elements que impedeixin la caiguda d'objectes a
l'exterior.
Com a norma general, prèvia a l'inici dels treballs de demolició, es instal∙laran totes les instal∙lacions i
serveis afectats.
Al finalitzar la jornada no han de quedar elements en estat inestable, de manera que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar esfondraments.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements que puguin ser afectats per
aquella.
A la finalització dels treballs de demolició, no han de quedar restes ni runa que impedeixin el
començament de les obres.
Durant el procés de demolició d'envans i paviments no s'acumularan grans volums de runa sobre dels
forjats, havent‐ne de retirar aquests de forma contínua per no originar sobrecàrregues sobre els
mateixos.
Abans d'iniciar la retirada de a actual instal∙lació elèctrica, es verificarà el tall de corrent en el quadre
general d'escomesa de la finca.
Les bastides seran tubulars, homologats i muntats sota l'observança de les disposicions tècniques
corresponents. Quan es col∙loquin taulers com a plataforma de treball, seran de 5 cm. de gruix mínim i
en una amplada de 60 cm. o 3 taulons que estaran al mateix nivell. Si hi ha circulació de persones
inferiorment, es col∙locarà una visera protectora amb inclinació cap a l'edifici, la bastida ha d'estar ben
aplomat i amb subjeccions a façana, quedant separat del parament com a màxim 30 cm., I tindrà
arriostrament per diagonals mitjançant tubs (tisores) .
Quan hi hagi perill de despreniment a l'exterior de parts de la demolició i les proteccions no siguin
suficients, es procedirà a tallar el trànsit de vehicles i persones.
L'accés de vehicles pesants per les voreres pot trencar les conduccions de serveis de tot tipus, per la qual
cosa es protegiran amb xapes d'acer.
La pols produït durant l'execució de la demolició i durant la càrrega, ha de ser eliminat el màxim
mitjançant reg amb aigua, de tal manera que ha d'estar contínuament regant‐ne la zona on es produeix
l'enderroc i on s'acumula, que en quedar amb una elevada quantitat d'humitat no produirà pols a la
càrrega. S'ha de tenir cura en el reg l'excessiva acumulació d'aigua per no produir humitats a les finques
confrontants o modificacions a terra per canvi d'humitat.
La pols és un dels elements més contaminants que es produeixen a la demolició, amb efectes molt nocius
sobre la salut del treballador. Quan a la zona de treball es produeix en excés i no és possible la seva total
eliminació, s'utilitzen màscares.
El ciment com pols que és, s'absorbeix per inhalació produint reaccions de tipus al∙lèrgic, inflamacions de
la pell, conjuntivitis.
El soroll és causat per l'ús d'eines i maquinàries en el procés de demolició i càrrega. El límit permissible
d'intensitat sonora que no fa malbé l'oïda és de 75 decibels, cal tenir en compte que el dany és major
quan hi ha discontinuïtat i forta intensitat que quan hi ha continuïtat i menor intensitat; l'oïda s'adapta al
nivell sonor on es troba quan aquest és uniforme.



Els efectes que provoquen en l'organisme són de tipus reflex i passatger (brunzits d'oïdes, atordiment,
fatiga, etc.), Posteriorment trastorns psíquics, cefalees, neuràlgies, vertígens i irritabilitat, amb
alteracions de conducta, també es pot produir sordesa irreversible.
 La forma de disminuir el soroll o eliminar‐lo, és disminuir la seva intensitat on es produeix amb equips
adequats insonoritzats i protegint el treballador amb cascs protectors. Es tindrà especial cura en les
zones properes a hotels, hospitals, habitatges, escoles.
 Les vibracions produïdes en el maneig de determinades eines o vehicles, així com moviments bruscos
verticals i laterals, provoquen lesions corporals fonamentalment a la columna vertebral i aparell digestiu.
 La protecció és mitjançant cinturons de protecció especials de gran alçada, per comprimir i subjectar el
cos.
 L'amiant necessita un Pla a part. Està prohibida la seva utilització en qualsevol cas.
 El treball simultani a nivells diferents i superposats s'ha de prohibir, si no s'han pres prèviament les
mesures adequades de protecció que evitin la caiguda d'objectes llançats des del nivell superior. Les
proteccions seran amb viseres, lones, malles o xapes.
 L'incendi provocat en la demolició és un risc que cal tenir en compte i preveure per extingir‐lo en cas que
sorgeixi. El foc es propaga amb facilitat i per les més clars i combustibles. S'ha d'evitar fer foc prop de
materials combustibles com estructures de fusta i altres. Si es fa foc per cremar taules, aquest s'haurà
d'apagar com a mínim una hora abans d'acabar la jornada de treball: es tindrà una mànega pròxima al
foc i en cas de no haver aigua es disposarà d'extintors.
Proteccions Individuals
Nucli
 Ulleres i pantalla protectora
 Cascos per al so
 Màscares de seguretat
 Mono i roba adequada
 Guants
 Calçat de seguretat
 Cinturó de seguretat
 Cinturó antivibratori
 Elements especials
Proteccions Col∙lectives
Cinta d'abalisament







Tanca metàl∙lica de protecció.
Topalls de retrocés.
Regs antipols
Cartells de seguretat.
Barana de seguretat de 90 cm. d'alçada amb llistó intermedi i entornpeu.
Ancoratges per cinturons de seguretat.

3. MOVIMENT DE TERRES
3.1.‐ Buidats



3.1.1.‐ Riscos professionals





Aflorament del nivell freàtic, fuites o desbordaments en conduccions de sanejament i filtracions aquoses
de tot tipus.
 Caiguda de terres o roques per algun dels següents motius:
 Sobrecàrrega de les vores d'excavació.
 No emprar el talús adequat.
 Variació de la humitat del terreny.
 Vibracions properes.
 Alteracions del terreny per variacions fortes de temperatura.
 Error de les pantà.
 Ensorrament de acerats o edificacions contigües per descalci en la seva fonamentació.
 Interferències amb conduccions d'aigua o energia elèctrica enterrades.
 Riscos de tercers, per intromissió descontrolada dels mateixos en l'obra en hores dedicades a descans o
producció.
 Riscos derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses.
 Problemes de circulació interna (enfangat), a causa del mal estat de les pistes d'accés o circulació.
 Contactes elèctrics, directes o indirectes.
 Atropellaments, col∙lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de terres (pales
i camions).
 Caiguda de vehicles, maquinària o objectes des de la vora de coronació de l'excavació.
 Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment.
 Caiguda de material des de les caixes dels vehicles.
 Caiguda de persones al mateix i diferent nivell.
 Inhalació de pols.
 Soroll.
3.1.2.‐ Mesures preventives






Abans del començament dels treballs després de qualsevol parada, s'inspeccionarà l'estat de les
mitgeries, fonamentacions, etc. dels edificis adjacents, per tal de preveure possibles moviments
indesitjables.
Abans de l'inici dels treballs després de qualsevol parada, s'inspeccionarà l'estat dels apuntalaments o
estintolaments fets a les construccions adjacents, per tal de preveure possibles errors indesitjables.
Les parets de l'excavació es controlaran acuradament després de grans pluges o gelades, despreniments
o quan s'interrompi el treball més d'un dia per qualsevol circumstància.
En cas de presència d'aigua en l'obra (alt nivell freàtic, fortes pluges, inundacions per trencament de
conduccions, etc. Es procedirà immediatament al seu buidatge, en prevenció d'alteracions del terreny
que repercuteixin en l'estabilitat dels talussos o de les fonamentacions properes.
























La coronació a la qual han d'accedir les persones, es protegiran mitjançant una barana d'1 m. d'alçada,
formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu, situada a dos metres com a mínim de la vora de
coronació del talús (com a norma general).
L'accés o aproximació a distàncies inferiors a 2 m. de la vora de coronació del talús del buidatge sense
protecció, s'efectuarà subjecte amb un cinturó de seguretat amarrat a un "punt fort".
Els pous de fonamentació estaran correctament senyalitzats per evitar caigudes del personal al seu
interior.
L'estada del personal treballant sota de massissos horitzontals estarà prohibida.
Es prohibeix romandre (o treballar) en l'entorn del radi d'acció del braç d'una màquina per al moviment
de terres.
Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d'un front d'excavació recentment obert, abans d'haver
procedit al seu sanejament, pantà, etc.
Es prohibeix la circulació interna de vehicles a una distància mínima d'aproximació de la vora de
coronació del buidatge a 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m. per als pesats, havent‐ne de senyalitzar
aquestes distàncies.
Tota la maquinària utilitzada en el moviment de terres així com el personal encarregat del seu maneig,
estarà en possessió dels corresponents permisos, homologacions i llicències que la llei estipula.
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o nombre superior als seients
existents a l'interior.
Les maniobres de la maquinària, estaran dirigides per una persona diferent del conductor quan aquest
no disposi de les visibilitat suficient. En el cas d'accés o sortida de l'obra a la via pública aquesta persona
es col∙locarà a l'exterior de la tanca i procedirà a indicar el conductor de la màquina.
Manteniment correcte de la maquinària.
Correcta disposició de la càrrega de terres en el camió, no carregant més del admès.
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències.
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m., (com a norma general) al voltant
de maquinària de moviment de terres en funcionament. La visibilitat per al maquinista és inferior a la
desitjable dins l'entorn assenyalat.
Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació, per
evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny.
S'eliminaran tots els bitlles o viseres dels fronts d'excavació que per la seva situació ofereixin risc de
desplaçament.
Hauran d'eliminar els arbres, arbustos i matolls, les arrels han quedat al descobert.
Els accessos de camions i maquinària al buidatge, es realitzaran mitjançant pendents inferiors al 12% en
trams rectes i al 8% en trams corbs.
Es realitzaran regs periòdics per evitar la generació de pols.
El front de l'excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d'un metre l'alçada màxima
d'atac del braç de la màquina.
Es tendirà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta al terreny
mitjançant rodons de ferro d'1 m. de longitud, clavades en el terreny, quan hi hagi talussos que hagin de
quedar estables durant molt de temps.
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3.1.3.‐ Proteccions col∙lectives
 Ordre al trànsit de camions.
 Desviament dels serveis afectats.
 Tanques delimitació i protecció.
 Senyalització general:
 STOP a la sortida.
 Obligatori ús de casc.
 Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, entrada i sortida de vehicles.
 Sortida de camions.
 Pendents adequades.
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís, en maquinària i vehicles.
 Neteja de vials.
 Baranes de 0,90 m, llistó intermedi i entornpeu en el perímetre del buidatge.
 Regs antipols.
 Accés independent per a persones i vehicles.
3.1.4.‐ Proteccions individuals






Caiguda de persones al mateix nivell.
Caigudes de persones a l'interior de la rasa.
Atrapament de persones mitjançant maquinària.
Els derivats per interferències amb conduccions soterrades (aigua, corrent elèctric, gas, sanejament,
etc.).
 Inundació.
 Cops per objectes.
 Caigudes d'objectes.
3.2.2.‐ Mesures preventives







Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE












Roba de treball.
Casc de polietilè (el faran servir, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners, que desitgin o
hagin d'abandonar les corresponents cabines de conducció).
Botes de seguretat.
Botes de goma (o PVC) de seguretat.
Vestits impermeables per a ambients plujosos.
Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable.
Protectors auditius.
Cinturó de seguretat (classe A, B o C).
Cinturó antivibratori per a conductors de maquinària.
Guants de lona i serratge.
Guants de goma o PVC

3.2. Excavació en Rasa o Pou












Descripció dels treballs:
La retroexcavadora realitzarà les rases necessàries per a les instal∙lacions de l'obra, amb el talús adequat al tipus
de terreny, pantà si les condicions del mateix o de la climatologia ho exigeixen, les vores de rases es escapçada i
es refinen les parets d'aquestes per tal d'evitar la caiguda de terres a interior de les rases.
3.2.1.‐ Riscos
Despreniment de terres.





El personal que ha de treballar a l'interior de les rases coneixerà els riscos als quals està sotmès.
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de la
rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobrepassarà en
1 m. la vora de la rasa.
Queden prohibits els abassegaments (terres, materials, etc.) A una distància inferior als 2 m, (com a
norma general) de la vora d'una rasa.
Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m, es pantà.
Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m. es protegiran les vores de coronació
mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó intermedi i entornpeu) situada a una distància
mínima de 2 m. de la vora.
Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2 m. pot instal∙lar una senyalització de perill dels
següents tipus:
Línia de senyalització paral∙lela a la rasa formada per compte de banderola sobre peus drets.
Tancament eficaç de l'accés a la coronació de les vores de les rases a tota la zona.
En rases o pous que superin 1,5 m. de profunditat, sempre que hi hagi operaris en el seu interior, es
mantindrà un guàrdia a l'exterior que actuarà com a ajudant i donarà l'alarma en cas de produir
qualsevol emergència.
Els treballs a realitzar en les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, s'executaran
subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a "punts forts", ubicats a l'exterior de les rases.
Si els treballs requereixen il∙luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa a terra, en les
quals es instal∙laran projectors d'intempèrie, alimentats a través d'un quadre elèctric general d'obra.
Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà mitjançant
portàtils, que estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa‐mànec, aïllades elèctricament i estaran
connectats al circuit d'enllumenat protegit amb diferencials de 30 mA.
En règim de pluges i embassaments de les rases (o trinxeres) és imprescindible la revisió minuciosa i
detallada abans de reprendre els treballs.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre empentes
exògens per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), Transitats per vehicles, i especialment si en
la proximitat s'estableixen talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de
maquinària per al moviment de terres.
Els treballs a realitzar en les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, s'executaran
subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a "punts forts" ubicats amb l'exterior de les rases.



S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren en l'interior de les rases per evitar que s'alteri
l'estabilitat dels talussos.
 Caldrà pantà els talussos que compleixin qualsevol de les següents condicions:
 PENDENT TIPUS DE TERRENY
o 1 / 1 Terrenys movedissos, enfonsar
o 1 / 2 Terrenys tous però resistents
o 1 / 3 Terrenys molt compactes
 Es revisaran les pantà després de la interrupció dels treballs abans de reprendre de nou.
 Aquelles activitats en les quals hi hagi risc de despreniment de terres, com treballs a l'interior de rases,
murs de contenció a dues cares, s'executaran deixant bermes d'amplada suficient perquè els operaris
puguin treballar de manera segura, de la mateixa manera es deixaran talussos amb la inclinació
necessària que garanteixi la seva estabilitat.
3.2.3.‐ Proteccions col∙lectives






Barana a 1 m, llistó intermedi i entornpeu.
Senyalització amb cinta per a profunditats menors de 2 m.
No apilar a menys de 2 m. de la vora de l'excavació.
Revisió dels talussos.
Estintolament i arriostrament. Les pantà de rases de més de 1,30 m. de profunditat hauran de superar
com a mínim 20 cm. del nivell superficial del terreny.
 Revisió dels apuntalaments.
 Desviament de les instal∙lacions afectades.
 Formació correcta de talussos.
 Instal∙lació de passos sobre les rases.
 Els productes de l'excavació es apilar a un sol costat de la rasa.
 Col∙locació d'escales portàtils, separades com a màxim 30 m.
 Ordre i neteja de l'entorn.
 Ordre i neteja de vials.
 Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà mitjançant
portàtils, que estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa‐mànec, aïllades elèctricament i estaran
connectats al circuit d'enllumenat protegit amb diferencials de 30 mA.
3.2.4.‐ Proteccions individuals











Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè.
Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable.
Ulleres antipols.
Cinturó de seguretat.
Guants de lona i serratge.
Botes de seguretat de cuir o lona.
Botes de seguretat de goma.
Roba de treball.
Vestits per a ambients humits o plujosos.

 Protectors auditius.
3.3.‐ PLATAFORMA DE RAMPES PER EXECUCIÓ DE REBLIMENTS
3.3.1.‐ Riscos professionals










3.3.2.‐

Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment.
Caigudes de material des de les caixes dels vehicles.
Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles.
Xocs entre vehicles per manca de senyalització.
Atropellament de persones.
Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés.
Accidents per conducció en ambients pulverulents de poca visibilitat.
Accidents per conducció sobre terrenys entollats sobre fanguers.
Vibracions sobre les persones.
Soroll ambiental.
Mesures preventives



Tot el personal que manegi els camions, dúmper, piconadores etc., És especialista en el maneig d'aquests
vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans de accionament neumàtic,
restant reflectides les revisions al llibre de manteniment.
 Es va prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran
sempre escrita de forma llegible.
 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als seients
existents a l'interior.
 Cada equip de càrrega per farcits seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres.
 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències.
 Es instal∙larà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per a
l'abocament en retrocés, a les distàncies assenyalades en els plànols.
 Tots els vehicles emprats en l'obra, per a les operacions de farciment i compactació seran dotats de
botzina automàtica de marxa enrere.
 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzades de "perill indefinit",
"perill sortida de camions" i "STOP", complementant‐se si cal amb un semàfor per facilitar la sortida dels
camions.
 Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat en cas de bolcada.
 S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus de
treballs (perill:‐canvia,‐atropellament.‐Col∙lisió. Etc).
 Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc de
seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra.
3.3.3.‐ Proteccions col∙lectives




Correcta càrrega dels camions.
Senyalització viària.
Riscos antipols.
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3.3.4.‐









Topalls de limitació de recorregut per a l'abocament.
Pòrtic de seguretat antibolcada en màquines.
Neteja de vials.
Accessos independents per a persones i vehicles.
Evitar la presència de persones a les zones de càrrega i descàrrega de camions.
Proteccions individuals
Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè.
Botes de seguretat.
Botes impermeables de seguretat.
Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable.
Guants de lona i serratge.
Cinturó antivibratori.
Roba de treball.





4.2.‐ Mesures preventives








4. ENCOFRAT I DESENCOFRAT



S'executaran els encofrats per al formigonat de murs, pilars i bases de fanals.




4.1.‐ Riscos professionals





















Despreniments per mal apilat de la fusta.
Cops a les mans durant la clavaó.
Caiguda dels encofradors al buit.
Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports, etc.) Durant les maniobres
d’hissar a les plantes.
Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat.
Caiguda de persones per la façana.
Caiguda de persones pels forats horitzontals del sostre.
Caiguda de persones per trepitjar taulers inestables (manca d'apuntalament).
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones per les escales.
Talls en utilitzar les serres de mà.
Talls en utilitzar les taules de serra circular.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Electrocució per anul∙lació de preses de terra de maquinària elèctrica.
Sobreesforços per postures inadequades.
Cops per objectes.
Els derivats de la coincidència d'aquests treballs amb els de ferralla i formigonat.
Punxades en mans o peus.
Caigudes d'eines i mitjans auxiliars a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell per desordre o manca de neteja en les plantes.

Sobreesforços per postures inadequades.
Els derivats del treball en condicions meteorològiques adverses (fred, calor o humitat intensos)
Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.










En aquests treballs es faran servir xarxes, baranes i cobriment de forats.
Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones d’escombrar de càrregues durant les operacions d’
hissada de taulons, sotaponts, puntals, ferralla, etc.
L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
Es instal∙laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, per impedir la caiguda
al buit de les persones.
Es acurada l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs.
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran a la major brevetat.
Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva
posterior retirada.
Totes les màquines accionades elèctricament tindran la seva corresponent protecció a terra i
interruptors diferencials.
Abans de procedir al formigonat, es comprovarà l'estabilitat del conjunt (encofrat més armadura)
Per sustentar el tauler d'encofrat no s'utilitzaran contraandamis, sinó puntals de la longitud adequada o
cintres en el cas de no existir puntals comercialitzats per aquestes altures.
Per caminar per sobre de les graelles de ferralla es instal∙laran passarel∙la de 60 cm. d'amplada formada
per taulers.
Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilen per al
seu posterior retirada.
Es col∙locaran senyals de:
o Ús obligatori del casc.
o Ús obligatori de botes de seguretat.
o Ús obligatori de guants.
o Ús obligatori del cinturó de seguretat (per a alçada superior a 2 metres sense protecció
col∙lectiva.
o Perill de caiguda d'objectes.
o Perill de caiguda al buit.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl∙liques, realitzant‐se sempre des del costat
del qual no es pot desprendre fusta, és a dir, des del ja desencofrat.
Els recipients per a productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per a la seva utilització o
eliminació, en el primer cas, aplicats per a la seva elevació a la planta superior, i en el segon, per al seu
abocament per les trompes (o sobre bateas emplintades). Un cop concloses aquestes tasques es
escombrarà la resta de petits runes.
Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats.

4.3.‐ Proteccions col∙lectives


Instal∙lació de xarxes verticals amb suports del tipus perxa i forca superior, cobrint dues plantes al llarg
del perímetre de façana, d'acord amb les disposicions i especificacions contingudes en els Plànols
d'aquest Pla de Seguretat. Es netejaran periòdicament de les fustes o restes de altres materials que hagin
pogut caure en les mateixes. Per al muntatge de xarxes es col∙locaran "omegues" cada cinc metres com
a màxim i fixacions de xarxa cada 0,5 metres màxim a les vores de forjat.
 A mesura que es vagin pujant les xarxes, es substituiran per baranes, incloent passamans, tram intermedi
i entornpeu de 15 cm.
 Instal∙lació de xarxes horitzontals sota encofrat prèvies a la col∙locació dels taulers.
 Cobriment de forats en forjat.
 Cobriment de forats d'escala.
 Barana, llistó intermedi i entornpeu en buits d'ascensors.
 Esglaonat de rampes, executant el esglaonat simultàniament a la llosa d'escala ..
 Correcta protecció de la serra circular, utilitzant "empenyedors" per a les peces petites.
 Ordre i neteja de les plantes.
 Eliminació de les puntes immediatament després de desencofrar.
 Utilització d'escales de mà reglamentàries.
 Correcte apilat de la fusta.
 Col∙locació de taulers que actuïn de camins assegurances en lloc de trepitjar directament sobre les
sotaponts.
 Es fixaran llistons perfectament clavats sobre els fons d'encofrats de les lloses d'escala, de manera que
facin més fàcil el trànsit i s'evitin esllavissades, fins a la col∙locació de les armadures.
4.4.‐ Proteccions individuals












Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè.
Botes de seguretat.
Cinturons de seguretat (classe C), per a treballs puntuals a més de 2 metres d'alçada sense protecció
col∙lectiva.
Cinturó portaeines.
Guants de lona i serratge.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de treball.
Botes de goma o de PVC de seguretat.
Vestits de temps plujós.
Les eines de mà es duran a cinturó apropiat per evitar la seva caiguda a un altre nivell.

6. FORMIGONAT
Descripció dels treballs
Un cop estiguin col∙locats els encofrats i les armadures, es procedirà a formigonar l'element en qüestió, ja sigui
els murs, des de les plataformes, els pilars, des del castellet de formigonat, o el forjat, bé mitjançant bomba de
formigó, o bé mitjançant el cub de les grues torre.
6.1.‐ Riscos professionals
Caiguda de persones i / o objectes al mateix nivell.




















Caiguda de persones i / o objectes a diferent nivell.
Caiguda de persones i / o objectes al buit.
Enfonsament d'encofrats.
Ferides punxants en peus i mans.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Petjades sobre superfícies de trànsit.
Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats.
Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments).
Esquitxades de formigó als ulls.
Error de pantà.
Corriment de terres.
Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.
Atrapaments.
Atropellaments per maquinària
Vibracions per maneig d'agulles vibrants.
Soroll ambiental.
Electrocució.
Contactes elèctrics.
Cops o projeccions produïts per moviments anòmals de càrregues suspeses, del cub de formigonat o per
moviments incontrolats de la canonada de formigonat amb bomba.
 Caiguda d'eines i mitjans auxiliars a diferent nivell.
6.2.1.‐ Mesures preventives respecte a la forma de posada en obra i abocament de formigó
Abocaments directes mitjançant canaleta







Consisteix en l'abocament des de la canaleta del camió formigonera.
Es faran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, per evitar bolcades.
Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. (com a norma general) de la
vora de l'excavació.
Es prohibeix situar els operaris darrere dels camions formigonera durant el retrocés.
Es instal∙laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall.
Es instal∙larà un cable de seguretat amarrat a "punts sòlids", en el qual enganxar el mosquetó del cinturó
de seguretat en els talls amb risc de caiguda des d'alçada.
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La maniobra d'abocament serà dirigida per un responsable que vigilarà no es realitzin maniobres
insegures.
 Es tindrà en compte les restriccions establertes per al moviment de vehicles a l'interior i proximitats de
l'excavació.
 Abocament mitjançant cub
 Consisteix en l'abocament del formigó des del cub de la grua.
 Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta.
 Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color groc, el nivell màxim
d'ompliment del cub per no sobrepassar la càrrega admissible.
 L'obertura del cub per abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca per a això, amb les
mans protegides amb guants impermeables.
 La maniobra d'aproximació, es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, fàcilment intel∙ligibles pel
gruista o mitjançant telèfon autònom.
 Abocament de formigó mitjançant bombeig
 L'abocament es realitza des d'una bomba a la que aboca el camió formigonera, portant el formigó fins al
punt d'abocament.
 L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
 La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, travats les parts susceptibles de
moviment.
 La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per evitar
les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.
 Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), s'ha
d'establir un camí de taulons segur sobre els quals recolzar els operaris que governen l'abocament amb
la mànega.
 El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellet de
formigonat.
 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un
operari especialista, en evitació d'accidents per "taps" i "sobrepressions" internes.
 Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les canonades)
enviant masses de morter de dosificació, per evitar "ator" o "taps".
 És imprescindible evitar "ator" o "taps" interns de formigó; procura evitar els colzes de ràdio reduït.
 Després d'acabat el bombeig, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades d'impulsió de formigó.
 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal lar la "malla" de recollida a la
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà
la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.
 Els operaris, tenim la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids,
apartant‐se del lloc abans d'iniciar el procés.
6.2.2.‐ Mesures Preventives durant l'abocament



Abans de l'inici de l'abocament del formigó, el responsable del tall revisarà el bon estat de seguretat de
les pantà, si és que existeixen.
 Abans de l'inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció de
rebentades i vessaments.
 Es mantindrà una neteja acurada. S'eliminaran abans de l'abocament del formigó puntes, restes de
fusta, rodons, i filferros.
 Es instal∙laran passarel∙la de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per un mínim
de tres taulons treballats (60 cm. D'amplada).
 S'establiran passarel∙la mòbils, formades per un mínim de tres taulons (0,60 m) sobre les rases a
formigonar per facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda a l'abocament.
 S'establiran a una distància mínima de 2 m. (com a norma general) forts topalls al final de recorregut,
per als vehicles que hagin d'aproximar‐se a la vora i rases (o sabates) per abocar formigó (Dúmper, camió
formigonera).
Formigonat de murs


Abans de l'inici de l'abocament del formigó es revisarà el bon estat de seguretat de les pantà de
contenció de terres dels talussos del buidatge que interessen a la zona de mur que es va a formigonar,
per realitzar els reforços o sanejament que fossin necessaris.
 L'accés al extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidatge), s'efectuarà
mitjançant escales de mà.
 Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat".
 Abans de l'inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció de
rebentades i vessaments.
 Abans de l'inici del formigonat, i com a acabament dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la
plataforma de treball de coronació del mur des don es realitzaran les tasques d'abocament i vibrat.
 La plataforma de coronació d'encofrat per abocament i vibrat, que s'establirà a tot el llarg del mur tindrà
les següents dimensions:
 Longitud: la del mur.
 Amplada: seixanta centímetres (3 taulers mínim).
 Protecció: barana de 90 cm. d'alçada formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm.
 S'establiran forts topalls de final de recorregut, per als vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels
talussos del buidatge, per abocar el formigó (Dúmper, camió, formigonera).
 El vessament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartida uniformement al llarg del mateix, per
tongades regulars, per evitar sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o rebentar l'encofrat.
 El desencofrat de extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidatge) s'efectuarà, com
més aviat millor, per no alterar la apuntalament si n'hi ha, o l'estabilitat del talús.
Formigonat de lloses


Formigonat de fonaments.


Preveure el manteniment de les proteccions instal∙lades durant el moviment de terres.



L’ hissada de materials s'efectuarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega estigui estable,
havent de ser l'angle superior a nivell de l'anella de penjament de les dues hondillas que formen la
eslinga, igual o inferior a 90 º.
L’ hissada de materials empaquetats, s'ha de fer sense trencar els paquets als que se subministren de
fàbrica, transportant‐ se sobre una Batea.




L’hissa’t materials solts s'efectuarà sobre bateas emplintadas, adequades per evitar la seva caiguda.
Abans de l'inici de l'abocament de formigó es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats,
especialment la verticalitat, anivellament i subjecció dels puntals, per evitar enfonsaments.
6.3.‐ Proteccions col∙lectives


Topalls final de recorregut de vehicles (Dúmper, camió formigonera) a una distància mínima de 2 m. de
les rases o pous.
 Plataforma de treball de 0,60 m. d'amplada amb barana, a 0,90 m. mínim, llistó intermedi i entornpeu.
 Torretes de formigonat.
 Escales portàtils reglamentàries.
 Visera de protecció contra caiguda d'objectes.
 Xarxes perimetrals.
 Protecció de forats en forjat.
 Esglaonat de les rampes d'escales.
 Ordre i neteja.
 Presa a terra de les màquines.
 Passarel∙la de fusta de 0,60 m. d'amplada.
 Correcte apuntalament del forjat.
 Manteniment adequat de la maquinària.
 El mallat de la capa de compressió del forjat es deixarà passant sobre els buits a manera de protecció, no
obstant això, cada buit es protegirà en el seu perímetre amb barana amb passamans, tram intermedi i
entornpeu.
6.4.‐ Proteccions individuals
Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
 Casc.
 Botes d'aigua, classe III, de canya alta.
 Guants de goma.
 Ulleres contra la projecció de partícules.
 Cinturó de seguretat.
 Roba de treball.
 Vestit d'aigua.
7. MUNTATGE DE INSTAL∙LACIONS
7.1.‐ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA
7.1.1.‐ Riscos detectables més comuns






Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Talls per maneig d'eines manuals.
Talls per maneig de guies i conductors
Punxades a les mans per maneig de guies i conductors.

 Cops per eines manuals.
 Sobreesforços per postures forçades.
 Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del macarró protector.
 Riscos durant les proves de connexionat i posada en servei de la instal∙lació.
 Electrocució o cremades per mala protecció de quadres elèctrics.
 Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.
 Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament.
 Electrocució o cremades per ponteu dels mecanismes de protecció (disjuntors diferencials, etc.)
 Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle‐femelles.
 Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei.
 Incendi per incorrecta instal∙lació de la xarxa elèctrica.
7.1.2.‐ Normes o mesures preventives.


















L'emmagatzematge per apilament de material elèctric s'ubicarà en el lloc condicionat per a això.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates es acurada l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els
riscos de trepitjades o ensopegades.
El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) Serà executat sempre per personal
especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
La il∙luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux., Mesurats a una alçada sobre el paviment al
voltant dels 1,5 m.
Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà mitjançant
portàtils, que estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa‐mànec, aïllades elèctricament i estaran
connectats al circuit d'enllumenat protegit amb diferencials de 30 mA.
Es prohibeix la connexió de cable als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de
les clavilles mascle‐femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura.
Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets.
L'eina a utilitzar pels electricistes instal∙ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra
els contactes amb l'energia elèctrica.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal∙lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va del quadre general a la de la companyia subministradora, guardant en lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal∙lar‐se.
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió.
Les proves que s'hagin de fer amb tensió, es faran sempre després d'haver comprovat la instal∙lació
elèctrica.
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat sempre per personal especialista.
Ser prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra sense la utilització
de les clavilles mascle ‐ femella.
L'eina a utilitzar pels electricistes instal∙ladors estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra
els contactes amb l'energia elèctrica, sent retirades les que el tinguin deteriorat.
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Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal∙lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que
s'executarà serà el que va del quadre general de la companyia subministradora, guardant en lloc segur
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal∙lar‐se, realitzant prèviament les
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o
indirectes.
 Les proves de funcionament de la instal∙lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans
de ser iniciades, per evitar accidents.
7.1.3.‐ Proteccions individuals i col • lectives


Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de caiguda d'objectes
o de cops.
 Botes aïllants de l'electricitat (connexions).
 Botes de seguretat
 Guants aïllants
 Roba de treball.
 Banqueta de maniobra.
 Catifa aïllant
 Comprovadors de tensió
 Eines aïllants.
7.2.‐ INSTAL∙LACIÓ DE LAMPISTERIA I SANEJAMENT.
7.2.1.‐ Riscos detectables més comuns
 Caigudes al mateix nivell
 Caigudes a diferent nivell
 Talls a les mans per objectes i eines.
 Atrapaments entre peces pesades.
 Explosió i incendis (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones).
 Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.
 Trepitjades sobre objectes punxants o materials.
 Cremades
 Sobreesforços.
 Cops contra objectes.
 Ferides a les extremitats superiors.
 Contacte elèctric amb parts no aïllades del porta elèctrodes.
7.2.2.‐ Normes o mesures preventives.





Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega.
Els blocs d'aparells sanitaris fletxats sobre bateas, es descarregaran fletxats amb l'ajuda del ganxo de la
grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia que dependrà d'ella, per
evitar els riscos de cops i atropaments.
Els blocs d'aparells sanitaris, un cop rebuts en les plantes es transportaran directament al lloc d'ubicació,
per evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern (o extern) de l'obra.





























El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap
enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home per evitar cops i
ensopegades amb altres operaris a llocs poc il∙luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la
feina.
Es reposaran les proteccions de forats en els forjats un cop realitzat l’aploma’t, per a la instal∙lació dels
conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. L'operari de aplomat realitzarà la seva tasca subjecte
amb un cinturó.
Es envoltaran amb baranes de 90 cm. d'altura els buits dels forjats per a pas de tubs que no puguin
cobrir‐se després de conclòs el aplomat, per evitar riscos de caiguda.
Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant
l'enderroc per al seu abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un
corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar bombones o ampolles de gasos liquats tindrà ventilació constant per
corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il∙luminació artificial en el seu cas.
La il∙luminació elèctrica del local on s'emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats
s'efectuarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà un senyal normalitzada de "perill explosió" i una
altra de "prohibit fumar".
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es instal∙larà un extintor de pols químic sec.
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros porta ampolles,
lluny de tota font de calor i protegides del sol.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones exposades al sol.
Es instal∙larà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la següent
llegenda: "NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL continguin, ES PRODUEIX
Acetilur DE COURE, QUE ÉS EXPLOSIU"
La instal∙lació de aiguafons o careners a les cobertes inclinades, s'efectuarà amarrat el fiador del cinturó
de seguretat al cable d'amarratge estesa per aquesta tasca a la coberta.
El transport de material sanitari s'efectuarà a espatlla, apartant acuradament els aparells trencats, així
com els seus fragments per al seu transport a l'abocador.
El material sanitari es transportarà directament del seu lloc d'apilament al seu lloc d'emplaçament,
procedint al seu muntatge immediat.
La ubicació "in situ" d'aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piques, etc.) Serà efectuada per un
mínim de tres operaris, dos controlen la peça mentre el tercer la rep, per evitar els accidents per
caigudes i caiguda dels aparells.
Les màquines portàtils que s'utilitzin tindran doble aïllament.
Mai s'utilitzarà com a presa de terra o neutre la instal∙lació de ascendents d'aigua.
Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar la fuga de gasos.



En la instal∙lació de baixants es protegirà la part inferior si aquesta és zona de pas de vianants mitjançant
empostissat de manera que suporti l'eventual caiguda de materials, eines, etc. Si no és zona d'obligat
pas es fitarà.
 Es comprovaran diàriament la col∙locació de bastides i les escales, cuidant especialment les proteccions
d'aquestes.
 L'apilament de tubs es realitzarà per diàmetres i el lloc escollit per a la seva situació no serà zona de pas
per al personal. Estaran apilats en capes separades per llistons de fusta o de ferro que disposaran de
falques al final o estaran corbats en els seus extrems.
7.2.3.‐ Peces de protecció individual
 Casc de polietilè
 Guants de lona i serratge
 Botes de seguretat
 Mandil de cuir
 Roba de treball
 Guants de goma o PVC
 Vestit per a temps plujós, o per controlar fuites d'aigua.
7.3. RESTA D’ INSTAL∙LACIONS



Electrocució o cremades per diferents causes, com mala protecció de quadres elèctrics, maniobres
incorrectes en les línies, ús d'eines sense aïllament, ponteu de mecanismes de protecció i connexionats
directes sense clavilles mascle‐femella.
7.3.2.‐ Normes o mesures preventives.









Atès que la resta d'activitats: antenes, etc, tenen característiques similars pel que fa a riscos professionals i
normes preventives s'han agrupat en el present apartat.



Per als treballs d'aquesta fase que siguin de ràpida execució, s'empressin escales de tisora, mentre que en
aquells que exigeixin dilatar les seves operacions emprarem bastides de cavallets o bastides tubulars.



7.31.‐ Riscos més comuns
















Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Talls per maneig d'eines manuals.
Tall per maneig de guies i conductors.
Cops per eines manuals.
Atrapaments entre peces pesades.
Els inherents a l'ús de soldadura autògena
Trepitjades sobre objectes o materials punxants.
Cremades
Sobreesforços
Explosió de bufador (de la bombona).
Els inherents a la utilització de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.
Caigudes al buit per forats d'ascensor.
Caiguda d'objectes
Contactes elèctrics, tant directes com indirectes.














En la fase d'obertura de regates es acurada l'ordre i la neteja de l'obra per evitar riscos de trepitjades o
ensopegades.
La il∙luminació dels talls no serà inferior a 100 lux a1, 5m. del sòl.
Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà mitjançant
portàtils, que estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa‐mànec, aïllades elèctricament i estaran
connectats al circuit d'enllumenat protegit amb diferencials de 30 mA.
Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric sense la utilització de
clavilles mascle‐femella.
Es prohibeix la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda
des d'alçada si abans no s'han instal lat les proteccions de seguretat adequades.
Les eines utilitzades pels instal∙ladors de material elèctric estaran protegides amb material aïllant
normalitzat contra contactes amb energia elèctrica.
Les proves de funcionament d'instal∙lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans
d'iniciar‐se per evitar accidents.
Abans d'entrar en càrrega la instal∙lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord
amb el Reglament Electromecànic de Baixa Tensió.
Abans de fer entrar en servei les cel de transformació es procedirà a comprovar l'existència real a la sala,
de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els
usuaris es troben vestits amb roba de protecció personal. Un cop comprovats aquests punts, es
procedirà a donar l'ordre d'entrada en servei.
Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball, netejant‐se conforme s'avanci, apilant l'enderroc
per al seu abocament per les trompes per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlés la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es instal∙lés un extintor de pols químic sec.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta ampolles.
Es evités soldar o utilitzar oxitall amb les bombones de gasos liquats exposats al sol.
La plataforma de treball mòbil estarà envoltada perimetralment per baranes de 90 cm. d'alçada,
formades per passamans llistó intermedi i entornpeu, dotada de sistema d’enconyat en cas de descens
brusc.
La plataforma de muntatge estarà protegida per una visera resistent anti impactes.
La instal∙lació d'encerclament de les plantes s'executés subjectes amb cinturons de seguretat a punts
forts assegurances disposats a aquest menester.
Les portes es pengessin immediatament un cop estigui el setge rebut i llest per a això, procedint a
disparar un pestell de tancament de seguretat, o instal lar un encunyat que impedeixi la seva obertura
fortuïta i els accidents de caiguda pel forat de l'ascensor.
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Es prohibeix durant tot el desenvolupament de l'obra llançar runes pels forats destinats a les
instal∙lacions, per evitar els accidents per cops.
 La il∙luminació del buit d'escala o altres es les en tot el seu desenvolupament, sent el nivell d'il∙luminació
al tall de 200 lux.
 Es prohibeix la instal∙lació provisional de preses d'aigua al costat dels nuclis d'instal∙lacions per evitar
escorrentia amb interferència en els treballs dels instal∙ladors i conseqüentment es potenciaran els
riscos.
 No s'iniciaran els treballs sobre les cobertes fins haver conclòs els petos de tancament perimetral, per
evitar el risc de caiguda d'altura.
 S'establiran els punts forts de seguretat dels quals amarrar els cables als quals enganxar el cinturó de
seguretat per evitar la caiguda d'alçada.
 Es prohibeix abocar runes i retalls directament per la façana. La runa es recolliran i apilar per al seu
abocament posterior per les trompes, per evitar accidents per caiguda d'objectes.
 Les operacions de muntatge de components s'efectuarà a la cota zero. Es prohibeix la composició
d'elements en alçada, si això no és estrictament imprescindible per tal de no potenciar els riscos ja
existents.
 Es prohibeix expressament instal lar antenes en aquesta obra, a la vista de núvols de tempesta properes,
amb vents superiors a 50 Km / h., pluja o neu.
 La maquinària que s'utilitzi tindrà doble aïllament.
7.3.3.‐ Peces de protecció personal recomanables













Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb risc de caiguda
d'objectes o de cops.
Botes aïllants d'electricitat.
Guants aïllants.
Roba de treball.
Cinturó de seguretat.
Banqueta de maniobra.
Catifa aïllant.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Guants de lona i serratge.
Guants de goma o de PVC
A més en el tall de soldadura s'utilitzarà:
o Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
o Elm de soldador.
o Pantalla de soldadura de mà
o Mandil de cuir.
o Maniguets de cuir.
o Manyoples de lona i serratge.
o Polaines de cuir.

7.3.4.‐ RISC I PREVENCIÓ PER AGENTS ATMOSFÈRICS.
Riscos més comuns
 Per efecte mecànic del vent, amb velocitats superiors a 50 km / h.
 Per tempestes amb aparell elèctric.
 Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.
Mesures preventives:



Es suspendrà qualsevol treball que hagi de realitzar‐se en alçada.
Es suspendran els treballs sobre encofrats, cobertes o qualsevol altre en què pugui existir el risc
d'accidents per relliscades.
 Paralització de treballs en cobertes, amb grues i bastides, quan hi hagi tempestes amb aparell elèctric.
 S'extremaran les precaucions en qualsevol treball de moviment de terres (excavacions, rases, tal∙losos,
etc.).
 En general, es extremaran al màxim les mesures de seguretat.
8.‐ RISCOS I PREVENCIÓ D'INCENDIS.
En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal∙lacions elèctriques, barracons, etc.
Riscos més freqüents i les seves causes


Durant el procés de la construcció la font de risc d'incendi està basada fonamentalment sobre dues
situacions concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les fonts
d'energia.
 En el primer cas, s'han de tenir en compte les formes d'emmagatzematge dels materials, inclosos els de
rebuig, tant per les seves quantitats com per la proximitat a altres elements fàcilment combustibles.
 En el segon cas, la instal∙lació inadequada, encara que sigui provisional, i el maneig poc controlat de les
fonts d'energia en qualsevol de les seves aplicacions, constitueixen un risc clar de l'inici d'un incendi.
Provisió de materials


Entre els combustibles sòlids podem considerar la pròpia fusta d'encofrat, els elements de fusteria, de
fusta, els paviments i revestiments d'aquest mateix material, els de productes plàstics, els de productes
tèxtils i els impermeabilitzants.
 Com a combustibles líquids s'han de tenir en compte els combustibles i lubricants per a la maquinària
d'obra, els dissolvents i els vernissos.
 Tots aquests elements han de ser emmagatzemades de forma aïllada, en especial els combustibles
líquids, que hauran de ser ubicats preferentment en casetes independents a la intempèrie, utilitzant‐ne
al seu torn recipients de seguretat.
 Els materials combustibles sòlids, al seu torn, han d'emmagatzemar sense barrejar fustes amb elements
tèxtils o productes bituminosos.
 Com a precaució comú a tots els casos s'ha d'evitar la proximitat d'instal∙lacions de corrent elèctrica i de
fonts de calor.
Productes de rebuig



Totes les deixalles, encenalls i deixalles que es produeixin pel treball han de ser apartats amb regularitat,
deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
 En general, aquests productes s'amunteguen en llocs que no estan determinats per endavant, barrejant‐
se unes restes amb altres. En aquests llocs poden ser llançats també els sobrants de lubricants i pintures,
de tal manera que amb una punta de cigarro encès pot originar la combustió.
Treballs de soldadura


S'haurà de tenir especial cura en el manteniment de l'equip de soldadura oxiacetilènica (ampolles,
vàlvules, subjecció, gomes, unions, etc.).
 Les zones on poden originar incendis en emprar la soldadura, són els abassegaments de materials situats
a les plantes ja forjades, que hauran de protegir‐ne amb lones, i els encofrats de fusta quan es treballi
sobre estructures de formigó o estructures mixtes.
 Per extingir focs incipients ocasionats per partícules incandescents originades en operacions de tall i
soldadura que caiguin sobre materials combustibles, és convenient escampar sorra sobre el lloc
reescalfat i amerar posteriorment d'aigua.
Treballs amb ús de flama oberta



A la instal∙lació de la fontaneria i la de la impermeabilització amb làmines asfàltiques.
El risc, en ambdós casos és un risc localitzat al material amb el qual s'està treballant, que pot propagar a
què hi hagi en les seves proximitats.
 En aquest tipus de treballs és necessari disposar sempre d'un extintor o mitjà per apagar l'incendi a
l'abast de la mà.
Instal∙lacions provisionals d'energia


En el cas que l'energia utilitzada sigui l'elèctrica, gairebé sempre el risc es produeix per defecte
d'aïllament, per falsos contactes i per sobrecàrregues, que originen l'incendi en els elements
combustibles que es trobin en contacte proper.
 S'han d'incloure en aquest risc els calefactors mòbils d'obra (elèctric, de gas o combustible líquid) i els
fogons i brasers utilitzats per a la preparació de menjar o calefacció dels operaris.
 El material utilitzat en el muntatge d'instal∙lacions de electricitat i calefacció per l'obra ha d'estar en
perfectes condicions d'ús.
 Igualment els quadres i equips elèctrics han de fixar‐se sòlidament a punts fixos, no podent estar en
bastides ni a terra.
 Calefacció i fogonets han d'estar perfectament aïllats i subjectes, sense material combustible al seu
voltant.
8.2.‐ Mitjans d'extinció
 Extintors
 Arena.
 Mantes ignífugues.
 Cubells (per aigua).
L'elecció de l'agent extintor, ha de ser feta en funció de les classes de foc més probables.

El nombre i la capacitat dels extintors seran determinats en raó de la importància del risc i de l'eficàcia de
l'extintor.
L'emplaçament dels extintors, es triarà en la proximitat dels llocs on es pugui donar un conat d'incendi. Han
d'estar visibles i fàcilment accessibles, no quedant tapats per altres materials. S'han de col∙locar sobre suports
de manera que la part superior del mateix, estigui com a màxim a 1,70 metres del nivell del pis.
Classes de foc
Segons la norma UNE‐23010 i d'acord amb la naturalesa del combustible, els focs es poden dividir en les
següents classes:


Classe A: Anomenats també secs, el material combustible són matèries sòlides inflamables, com la fusta,
el paper, la palla, etc., A excepció dels metalls.
 Classe B: Són focs de líquids inflamables i combustibles, o sòlids liquat. El material combustible més
freqüent és: quitrà, gasolina, asfalt, dissolvents, resines, pintures, vernissos, etc. L'extinció d'aquests focs
s'aconsegueix per aïllament del combustible de l'aire ambient, o per sufocant.
 Classe C: Són focs de substàncies que en condicions normals passen a l'estat gasós, com metà, butà,
acetilè, hidrogen, propà, gas natural. La seva extinció s'aconsegueix suprimint l'arribada del gas.
 Classe D: Són aquells en els que es consumeixen metalls lleugers inflamables i compostos químics
reactius com magnesi, alumini en pols, llimadures de titani, potassi, sodi, liti, etc. Per controlar i extingir
focs d'aquesta classe, cal utilitzar agents extintors especials. En general, no es farà servir cap agent
extintor emprat per a combatre focs de la classe A, B, o C, ja que hi ha el perill d'augmentar la intensitat
del foc a causa d'una reacció química entre algun dels agents extintors i el metall que s'està cremant.
En equips elèctrics o prop d'ells, cal utilitzar agents extintors no conductors (com l'anhídrid carbònic, haló o pols
polivalent), és a dir, que no continguin aigua en la seva composició, ja que l'aigua és conductora del corrent
elèctric i pot produir electrocució.
9.‐ MITJANS AUXILIARS, RISCOS I LA SEVA PREVENCIÓ
9.1.‐ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA
Descripció dels treballs
Tots els conductors emprats en la instal∙lació estaran aïllats per una tensió de 0.6 / 1 kV.
El Connexionat de cables elèctrics a quadre d'alimentació amb preses tipus CETAC.
9.1.1.‐ Riscos professionals







Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Els derivats de caigudes de tensió en la instal∙lació per sobrecàrrega (abús o incorrecte càlcul de la
instal∙lació).
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
Mal comportament de les preses de terra.
Caigudes al mateix nivell.
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 Caigudes a diferent nivell.
9.1.2.‐ Mesures preventives
A. Per als cables.


El tram aeri entre el quadre general de protecció i els quadres per a màquines, serà tensat amb peces
especials sobre suports. Si els conductors no poden suportar la tensió mecànica prevista, s'utilitzaran
cables fiables amb una resistència de ruptura de 800 Kg, la determinació, a aquests el conductor amb
abraçadores.
 Es substituiran immediatament les mànegues que presentin algun deteriorament a la capa aïllant de
protecció.
 L'estesa de cables es farà a una alçada mínima de 2,50 m. en passos de vianants i de 5 m. en passos de
vehicles, sempre mesurats des i nivell del paviment.
 El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar en
funció el càlcul realitzat per la maquinària i il∙luminació prevista.
 Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.
 La distribució general des del quadre general de l'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà
mitjançant mànega elèctrica antihumitat.
 L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà el pas del cable
mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el de protegir mitjançant
repartiment de càrregues i assenyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. La profunditat de la rasa
mínima, serà entre 40 i 50 cm. el cable anirà més protegit en l'interior d'un tub rígid.
 Els empalmaments entre mànegues sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir‐los en terra.
 Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estancs antihumitat.
 Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades estancs de
seguretat.
 Les mànegues de subministrament en el seu camí ascendent cap a plantes superiors estaran agrupades i
ancorades en elements ferms de la vertical.
 El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà penjat, a una alçada sobre el
paviment al voltant dels 2 m., per evitar accidents per agressió a les mànegues per l'ús arran de terra.
 Les mànegues de "allargadora", per ser provisionals i de curta estada poden dur esteses per terra, però
acostades als paraments verticals.
 Les mànegues de "allargadora" provisionals, es empalmar mitjançant connexions normalitzades estancs
antihumitat o fundes aïllants termoretràctils.
 Preveure per salvar els passos de porta, un parell de claus clavats a la part superior dels cèrcols, per
evitar ensopegades amb les "allargadors".
 Considerar que hi haurà en algun moment de l'obra multitud de "portàtils".
B. Per als interruptors


S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Els interruptors es instal∙laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
 Els armaris d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta una senyal normalitzada de "perill,
electricitat".
 Els armaris d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de "peus drets" estables.
C. Per als quadres elèctrics


Seran metàl∙lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i lletsó de seguretat (amb clau), segons norma
UNE‐20324. Romandran tancats.
 Tot i ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com
protecció addicional.
 Els quadres elèctrics metàl∙lics tindran la carcassa connectada a terra.
 Posseiran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat".
 Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a
"peus drets" ferms.
 Les maniobres d'execució en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o
catifa aïllant calculats expressament per a realitzar la maniobra amb seguretat.
 Els quadres elèctrics, estaran dotats d'enclavament d'obertura.
 Durant els treballs d'excavació, els quadres elèctrics de distribució i pals de subjecció de conduccions no
podran situar‐se a menys de 2 m. de la vora superior de l'excavació. El subministrament elèctric al fons
de l'excavació no s'efectuarà per la rampa d'accés ni amb escales de mà.
D. Per a les preses d'energia


Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb
enclavament.
 Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina eina.
 La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
E. Per a la protecció dels circuits








Els interruptors automàtics es instal∙laran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de
distribució i d'alimentació a totes les màquines, aparells i màquines‐eines de funcionament elèctric.
Es comprovarà l'estat dels interruptors diferencials.
Hi haurà disponibles en tot moment al magatzem interruptors diferencials per substitució immediata
dels avariats.
Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.
La instal∙lació d'enllumenat general, per les "instal∙lacions provisionals d'obra i de primers auxilis" i altres
casetes, estarà protegida per interruptors automàtics magnetotèrmics.
Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. Totes les línies estaran
protegides per un disjuntor diferencial.
Els disjuntors diferencials es instal∙laran d'acord amb les següents sensibilitats.
o 300 mA .‐ (Segons RE‐BT) ‐ Alimentació a la màquina.

o 30 mA .‐ (Segons RE‐BT) ‐ Alimentació a la màquina com a millora del nivell de seguretat.
o 30 mA .‐ Per a les instal∙lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil.
F. Preses de terra


El transformador de l'obra serà dotat d'una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes
pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona.
 Les parts metàl∙liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
 El neutre de la instal∙lació estarà posat a terra.
 La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.
 El fil de connexió a terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar‐lo per altres usos.
 Es faran preses de terra independents als casos següents:
 Carrils per estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores, Blondin).
 Carrils per desplaçament de muntacàrregues o ascensors.
 La presa de terra de les màquines‐eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s'efectuarà
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general
d'obra.
 Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i
eficàcia sigui requerit per la instal∙lació.
 La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant aigua en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor)
de forma periòdica.
 El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta practicable.
 Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament.
G. Instal∙lació d'enllumenat


En la instal∙lació d'enllumenat estaran separats els circuits d'abalisament, accessos a zones de treball,
escales, magatzem, etc.
 La il∙luminació dels talls serà sempre l'adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
 La il∙luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre "peus drets" ferms.
 La il∙luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
 Si els treballs requereixen il∙luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà mitjançant
portàtils, que estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa‐mànec, aïllades elèctricament i estaran
connectats al circuit d'enllumenat protegit amb diferencials de 30 mA.
 L'energia elèctrica que hagi de subministrar a les làmpades portàtils o fixes, segons els casos, per
il∙luminació de talls entollats, (o humits), se servirà a través de línies protegides amb diferencials
magnetotèrmics de 30 mA.
 La il∙luminació dels talls se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
 Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il∙luminades evitant racons foscos.
H. En el manteniment i reparació de la instal∙lació elèctrica provisional


El personal de manteniment de la instal∙lació serà electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.








9.1.3.‐





















Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una
fallada, moment en el que se la declararà "fora de servei" mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del
rètol corresponent en el quadre.
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
Evitar l'actuació en l'obra del conegut "manetes" els seus arranjaments no solen ser segurs.
Es prohibeix les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una reparació es desconnectarà la
màquina de la xarxa elèctrica, instal∙lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el qual es llegeixi: "NO
CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA".
L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran els electricistes.

Qualsevol part de la instal∙lació es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el contrari, amb
aparells destinats a l'efecte.
Existirà senyalització prohibint l'entrada a persones no autoritzades als locals on estigui instal lat l'equip
electrònic i l'ús d'aparells elèctrics a persones no designades per a això.
Igualment es donaran instruccions sobre les mesures a adoptar en cas d'incendi o accidents d'origen
elèctric.
Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics sobre peus drets, s'ubicaran a un mínim de 2 m., com a norma general, mesurats
perpendicularment des de la vora de l'excavació, camí intern, carretera, etc.
Els quadres elèctrics no es instal∙laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de
l'excavació. Poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents.
Es prohibeix que quedi aïllat un quadre elèctric, per variació o ampliació del moviment de terres,
augmenten els riscos de la persona que hagi d'acostar‐s'hi.
Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
Els pals provisionals dels que pengen les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. de la vora
de l'excavació, carretera i assimilables.
El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés,
per a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà).
Les mànegues elèctriques, en el seu camí ascendent a través de l'escala (patinets, pati, etc.), Estaran
agrupades i ancorades a elements ferms en la vertical.
Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb el pany de seguretat de triangles, (o de clau).
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar "peces
fusibles normalitzades" adequades a cada cas.
Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats de doble aïllament), o
aïllants per propi material constitutiu.
Es donaran instruccions al vigilant de seguretat per que no permeti:
Les connexions a terra a través de conduccions d'aigua ni enganxalls a canonades o armadures.
L'anul∙lació del fil de terra de les mànegues elèctriques ni la circulació sota línies elèctriques amb
elements longitudinals transportats a coll pels operaris.
Les connexions directes cable clavilla d'una altra màquina.
La connexió elèctrica directa de cables mitjançant petites falques de fusta.
La desconnexió de mànegues pel procediment de l'estirada del cable.
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 La situació de quadres elèctrics al costat de forats o vores de forjat ni en altiplans d'escales.
9.1.4.‐ Proteccions individuals














Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè per a riscos elèctrics.
Roba de treball.
Botes aïllants de l'electricitat.
Guants aïllants de l'electricitat.
Plantilles anticlaus.
Cinturó de seguretat classe C.
Vestits impermeables per a ambients plujosos.
Banqueta aïllant de l'electricitat.
Estoreta aïllant de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines manuals amb aïllament.
Rètols de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA".

9.2.‐ BASTIDES EN GENERAL
9.2.1.‐ Riscos més comuns
 Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir).
 Caigudes al buit.
 Caigudes al mateix nivell.
 Caiguda de la bastida.
 Contacte amb l'energia elèctrica.
 Enfonsament o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials).
 Cops per objectes o eines.
 Atrapaments.
 Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.).
9.2.2.‐ Mesures preventives






No es permetrà l'accés a les bastides per les escales fixes laterals del mateix bastida, aquest haurà
d'incloure escala d'accés interior.
Les bastides sempre es travats per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als
treballadors.
Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar situacions inestables.
Els trams verticals (mòduls o peus drets), de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de
càrregues.
Els peus drets de les bastides a les zones de terreny inclinat, es suplementar mitjançant cargols rebuts al
dorment de repartiment.



Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als
suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. Seran metàl∙liques llevat de
casos excepcionals que es formaran per mitjà de 3 taulons de 7 cm. de gruix.
 Les plataformes de treball, ubicades de 2 o més metres d'alçada, tindran baranes perimetrals, completes
de 90 cm. d'alçada, formades per passamans, o llistó intermedi i rodapeus.
 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels
treballs.
 Els taulons que formen les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i
sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes
per ús.
 Es prohibeix abandonar en les plataformes de les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les
persones o fer‐les ensopegar i caure al caminar sobre elles.
 Es prohibeix llençar runa directament des de les bastides. L'enderroc es recollirà i es descarregarà de
planta a planta, o bé s'abocarà a través de trompes.
 Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les bastides.
 La distància de separació d'una bastida i el paràmetre vertical de treball no serà superior a 30 cm. en
prevenció de caigudes.
 Es prohibeix córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda.
 Es prohibeix "saltar" de la plataforma bastides a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant una
passarel∙la instal∙lada per a tal efecte.
 S'establiran al llarg i ample dels paràmetres verticals, "punts forts" de seguretat en què arriostrat les
bastides.
 Les bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima prevista, realitzant la
prova de càrrega pertinent, i documents per mitjà de fotografies, actes etc ..
 Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per prevenir errors o faltes de
mesures de seguretat.
 Els elements que denoten algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a
la seva reparació (o substitució).
 Es tendiran cables de seguretat ancorats a "punts forts" de l'estructura en què amarrar el fiador del
cinturó de seguretat necessari per a la permanència o pas per les bastides.
 Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides
intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), Que puguin
patir i provocar accidents a l'operari.
 Es notificarà a l'autoritat laboral l'ús de bastides a l'obra, preferentment en la comunicació d'obertura de
centre de treball.
 Es abalisar la zona sota la bastida amb risc de caiguda d'objectes.
 A més de 2m d'alçada s'haurà de complir el que estableix el RD 2177/2004.
Proteccions individuals





Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè (preferible amb barbuquejo).
Botes de seguretat.
Calçat antilliscant.





Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
Vestits per a ambients plujosos.

9.3.‐ BASTIDES DE CAVALLETS
9.3.1. ‐Riscos professionals
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes al mateix nivell.
 Caigudes al buit.
 Cops o empresonament durant les operacions de muntatge i desmuntatge.
 Els derivats de l'ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat (ruptures, fallades, cimbres).
9.3.2.‐ Mesures preventives

















Aquestes bastides no podrà superar els 3m d’alçada
Les cavallets sempre es muntaran perfectament anivellades, per evitar els riscos per treballar sobre
superfícies inclinades.
Les cavallets de fusta estaran sanes, perfectament encolades i sense oscil∙lacions, deformacions i
ruptures, per eliminar els riscos per error, trencament espontània o cimbre.
Les plataformes de treball es referiran perfectament a les cavallets, per evitar balancejos o altres
moviments indesitjables.
Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals de les cavallets més de 40 cm., Per evitar el risc
de bolcades per basculament.
Les cavallets no estaran separades "a eixos" entre si més de 2,5 m per evitar les grans fletxes,
indesitjables per a les plataformes de treball, ja que augmenten els riscos al cintres.
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució
d'aquestes, (o alguna d'elles), per "bidons", "piles de materials" i similars, per evitar situacions
inestables.
Sobre les bastides sobre cavallets, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit
uniformement per la plataforma de treball per evitar les sobrecàrregues que minvin la resistència dels
taulons.
Les cavallets metàl∙liques de sistema d'obertura de tancament o tisora, estaran dotades de cadenetes
limitadores de l'obertura màxima, tals, que garanteixin la seva perfecta estabilitat.
Les plataformes de treball sobre cavallets, tindran una amplada mínima de 70 cm., (3 taulons travats
entre si), i el gruix del tauler serà com a mínim de 7 cm.
Les bastides sobre cavallets, la plataforma de treball estigui ubicada a 2 o més metres d'alçada, estaran
dotats de baranes sòlides de 90 cm. d'alçada, formades per passamans, llistó intermedi i entornpeu.
Les cavallets metàl∙liques per sustentar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres d'alçada, es
travats entre si, mitjançant "creus de Sant Andreu", per evitar els moviments oscil∙latoris, que facin el
conjunt insegur.
Els treballs en bastides sobre cavallets en els balcons (vores de forjats, cobertes i assimilables), hauran de
ser protegits del risc de caiguda des d'alçada per algun d'aquests sistemes:

o
o
o

Cables en què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.
Pengeu des dels punts preparats per a això en la vora dels forjats, de xarxes tenses de seguretat.
Muntatge de "peus drets" fermament encunyats al sòl i al sostre, en què instal lar una barana
sòlida de 90 cm. d'altura, mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamans,
llistó intermedi i entornpeu.
 Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl∙liques simples les plataformes de treball s'hagin
d'ubicar a 6 o més metres d'alçada.
 Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzades al seu torn sobre un altre
bastida de cavallets.
 La il∙luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides de cavallets, estarà
muntada a base de mànega antihumitat amb portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant i
reixeta protectora de la bombeta, connectats als quadres de distribució.
 La fusta a emprar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per evitar els riscos per ruptura dels
taulons que formen una superfície de treball.
9.3.3.‐ Proteccions individuals






Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
A més de les peces de protecció obligatòria per exercir la tasca específica sobre les bastides sobre
cavallets, s'han d'utilitzar:
Calçat antilliscant.
Botes de Seguretat.
Cinturó de seguretat (per a treballs sobre plataforma ubicats a 2 o més metres d'alçada).

9.4.‐ PLATAFORMES TELESCOPIQUES AUTOMÒBILS
9.4.1.‐ Riscos detectables















Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.).
Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina).
Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible).
Caiguda de la màquina per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i assimilables).
Xoc contra altres vehicles.
Contacte amb línies elèctriques (aèries o soterrades).
Desploms de talussos o de fronts d'excavació.
Incendi.
Cremades (treballs de manteniment).
Atrapaments.
Caiguda d'objectes durant el treball.
Caigudes de persones des de la màquina.
Cops contra l'estructura acabada .
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9.4.2.‐ Mesures preventives



























Per pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal menester, evitarà
lesions per caigudes.
No accedeixi a la màquina enfilant a través de les llantes, cobertes, i parafangs, evitarà caigudes. Pugi i
baixi de la màquina de manera frontal (mirant cap a ella), fent‐se amb les dues mans, ho farà de forma
segura.
No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona.
Un cop a la plataforma ancorar el mosquetó del seu arnès al punt previst per a això.
No permeti l'accés a la plataforma elevadora, a persones no autoritzades pot provocar accidents.
No treballeu amb la plataforma elevadora en situacions de semi averia (amb aturades esporàdics).
Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, pari el motor, posi en servei el fre de mà i
bloquegi la màquina, a continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.
No guardi combustible ni draps greixosos, poden incendiar.
No llevant en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de manera incontrolada poden causar
cremades.
Protegiu‐vos amb guants si per alguna causa ha de tocar el líquid anticorrosiu. Utilitzeu més ulleres
antiprojeccions.
Canvieu l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular‐los, no fumi ni acosti foc.
Si ha de manipular en el sistema elèctric, desconnecteu la màquina i extraieu primer la clau de contacte.
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buideu‐les i netegeu d'oli, recordeu que el sistema
hidràulic és inflamable.
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal lat els tacs d'immobilització
de les rodes.
Si ha de arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar espurneig
dels cables.
Recordeu que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden esclatar per causes de
espurneig.
Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant del seu
carretó elevador.
Durant el farciment de l'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodament, apartat del punt de
connexió. Recordeu que el rebentada de la mànega de subministrament o el trencament del broquet,
poden fer‐actuar com un fuet.
Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen els comandaments correctament, evitarà
accidents.
Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci‐amb marxes molt lentes.
Evitarà accidents.
Si topa amb cables elèctrics, no surti de la màquina fins a haver interromput el contacte i allunyat la
màquina del lloc. Salti llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina.
Dissenyar i senyalitzar els camins de circulació interna de l'obra.
Es prohibeix la realització de treballs o la permanència de persones en el radi d'acció de la màquina.



Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i fanguers que minvin la
seguretat de la circulació.
 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la cabina es rebin
gasos nocius.
 Es prohibeix que els conductors abandonin la plataforma elevadora amb el motor en marxa, per evitar
risc d'atropellament.
 Es prohibeix accedir a la cabina de comandaments del carretó elevador, utilitzant vestimentes sense
cenyir i cadenes, rellotges, anells, etc. que poden enganxar‐se en els sortints i els controls.
 Les carretons elevadors estaran dotades de llums i botzina de retrocés.
 Es prohibeix el maneig de grans càrregues en règim de forts vents.
 Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil del carretó elevador.
 Normes de seguretat per als operadors de la plataforma elevadora
 Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Poden bolcar i patir
tensions.
 No doni marxa enrere sense l'ajuda d'un senyal en cas de tenir reduïda la visibilitat. Després de la
màquina pot haver operaris i objectes que vostè desconeix en iniciar la maniobra.
 Pugi i baixi del carretó elevador pels llocs previstos per a això. Evitarà les caigudes.
 No salti mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat
física.
 Si entra en contacte amb línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre instruccions. No
intenti abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi cessat, podria patir
lesions. Sobretot, no permeti que ningú toqui la carretó elevador, pot estar carregat d'electricitat.
 No feu per si mateix maniobres en espais estrets. Demaneu l'ajuda d'una senyals i evitarà accidents.
 Abans de creuar un "pont provisional d'obra", asseguri's que té la resistència necessària per suportar del
carretó elevador.
 Netegeu les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina per evitar
relliscades.
 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobreesforços poden danyar i
patir accidents.
 No permeteu que hi hagi operaris sota la plataforma. Poden patir accidents.
 Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la resta de
personal.
 Eviteu el contacte amb el braç de tisora en servei, pot patir atropaments.
 Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada, poden provocar accidents.
 Utilitzeu sempre les peces de protecció que se li indiqui a l'obra.
9.4.3.‐ Proteccions individuals






Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Roba de treball.

 Arnès de seguretat.
9.5.‐ ESCALES DE MÀ
9.5.1.‐ Riscos professionals







Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al buit.
Lliscament per incorrecte recolzament (falta de sabates, etc.).
Trencament per defectes ocults.
Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (entroncament d'escales, formació de
plataformes de treball, escales "curtes" per l'alçada a salvar, etc.).
 Cops amb l'escala al manejar de forma incorrecta.
9.5.2.‐ Mesures preventives











A. D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.
Les escales de fusta, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva
seguretat.







Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats.
Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no
ocultin els possibles defectes.
B. D'aplicació a l'ús d'escales metàl∙liques



Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva
seguretat.
 Les escales metàl∙liques estaran pintades amb pintures autooxidació que les preservin de les agressions
de la intempèrie.
 Les escales metàl∙liques a utilitzar, no estaran suplementades amb unions soldades.
 L'entroncament d'escales metàl∙liques es realitzarà mitjançant la instal∙lació dels dispositius industrials
fabricats per a aquesta finalitat.
C. D'aplicació a l'ús d'escales de tisora.







Estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d'obertura.
Disposaran cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura
màxima.
S'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat.
En la seva posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura per a no
minvar la seva seguretat.
Mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.
No s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els
peus en els 3 últims esglaons.

S'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre superfícies provisionals
horitzontals).
Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen.
Es prohibeix la utilització d'escales de mà per salvar alçades superiors a 5 m, tal i com estableix l’annex II
punt 2 del RD1215/977.
Es prohibeix l'accés a llocs d'alçada igual o superior a 5 m. mitjançant l'ús d'escales de mà sense
travessers reforçats en el centre. Per altures a partir de 5 m. es recomanen escales telescòpiques.
Les escales de mà a utilitzar estaran dotades en l'extrem inferior de sabates antilliscants de Seguretat.
Les escales de mà a utilitzar, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o
estructura al que donen accés.
Les escales de mà, es instal∙laran de tal forma, que el seu suport inferior vas donar de la projecció vertical
del superior, 1 / 4 de longitud del travesser entre suports.
Es prohibeix transportar pesos a mà (o espatlles), iguals o superiors a 25 kg. Sobre l'escala de mà.
Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que poden minvar
l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.
L'accés d'operaris a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització de la
escala a dos o més operaris al mateix temps.
L'ascens i descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant
directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.

9.5.3.‐ Proteccions individuals








Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè.
Botes de seguretat.
Botes de goma o de PVC
Calçat antilliscant.
Cinturó de seguretat classe A o C.
A partir de 3,5m d’alçada respecte el terra, s’utilitzaran equips de protecció anticaiguda.

9.6.‐ CABLES I ESLINGUES
9.6.1.‐ Identificació de Riscos detectables
Els definits en les activitats i maquinària en les que es facin servir eslingues.
9.6.2.‐ Normes de Seguretat:





Abans de l’hissa’t s'assegurarà que l'eslinga és l'adequada a la càrrega. Mai no ha de sobrepassar la
càrrega màxima d'utilització.
L'angle d'obertura dels ramals no superaran els 120 º.
No s'utilitzaran eslingues danyades o amb més del 10% dels fil trencats.
La càrrega s'iniciarà amb la càrrega estable i equilibrada.
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 No es arrossegarà les eslingues en els desplaçaments.
 S'ha d'evitar el contacte amb superfícies tallant que puguin deteriorar‐les.
 Les eslingues no han de quedar agafades sota la càrrega per evitar el seu deteriorament.
 Les eslingues s'emmagatzemaran penjades de les gazas o de diversos punts longitudinalment.
 Les operacions de començament i final del hissada es realitzaran de forma lenta.
 Les eslingues a utilitzar en aquesta obra compliran les següents característiques:
 El coeficient de seguretat de les eslingues de cable serà com a mínim de 5.
 El coeficient de seguretat de les eslingues de cadena serà com a mínim de 4.
 El coeficient de seguretat tots els elements metàl∙lics d'una eslinga serà com a mínim de coeficient 4.
 La identificació de les eslingues i accessoris d'elevació serà com a mínim:
 Nom del fabricant. Identificació del corresponent certificat.
 Especificació de càrrega màxima d'utilització en funció de l'angle de treball.
 Marcatge CE.
9.6.3.‐ Proteccions individuals.
 Casc.
 Guants.
 Resta de proteccions necessàries per a l'execució de l'activitat.
9.6.4.‐ Documentació a disposar a l’obra
 Instruccions d'ús, muntatge i manteniment.
 Condicions normals d'ús i límits d'ocupació.
 Declaració de conformitat que inclogui:
 Nom i adreça del fabricant.
 Descripció del material.
 Disposicions d'aplicació.
 Identificació del fabricant.
10.‐ MAQUINÀRIA AUXILIAR. RISCOS I LA SEVA PREVENCIÓ
10.1.‐ BULLDOZER
10.1.1.‐ Riscos professionals
Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.).









Esllavissades incontrolats del tractor (fanguers, terrenys descompostos).
Màquines en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina i instal lar els tacs).
Bolcada.
Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, talls i assimilables).
Col∙lisió contra altres vehicles.
Contacte amb línies elèctriques.
Incendi.
Cremades (treballs de manteniment).

 Caiguda de persones des de la màquina.
 Cops.
 Projecció d'objectes.
 Soroll propi i ambiental (conjunció de diverses màquines).
 Vibracions.
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (afeccions respiratòries).
 Altres.
10.1.2.‐ Mesures preventives






















La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera.
Per pujar o baixar del buldòzer utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal menester, evitarà
lesions per caigudes.
No accedeixi a la màquina enfilant a través de les llantes, cobertes (o cadenes), i parafangs; pot relliscar i
caure.
Pugi o baixi de la màquina de manera frontal (mirant cap a ella), fent‐se amb les dues mans ho farà de
forma segura.
No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona.
No tracti de realitzar "ajustaments", amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot
patir lesions.
No permeti l'accés al buldòzer de persones no autoritzades, poden provocar accidents.
No treballeu amb el buldòzer en situació de semiavería (amb errors esporàdics). Corregir les deficiències
i després reprengui el treball.
Per evitar lesions durant les operacions, de manteniment recolzi primer la fulla a terra, pari el motor,
posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina, a continuació, realitzi les operacions de servei que
necessiti.
No guardi combustible ni draps greixosos sobre el buldòzer, pot incendiar.
No llevant en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de manera incontrolada poden causar
cremades.
Protegiu‐vos amb guants si per alguna causa ha de tocar el líquid anticorrosiu. Utilitzeu més ulleres
antiprojeccions.
Canvieu l'oli el motor i el sistema hidràulic en fred per evitar cremades.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular‐los, no fumi ni acosti foc.
Si voleu manipular en el sistema elèctric del buldòzer, desconnecteu el motor i extraieu primer la clau de
contacte.
Abans de solar canonades del sistema hidràulic, buideu‐les i netegeu d'oli. Recordeu que l'oli del sistema
hidràulic és inflamable.
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal lat els tacs d'immobilització
de les rodes.
Si ha "arrencar el motor", mitjançant la bateria d'una altra màquina, prengui precaucions per evitar
espurneig dels cables. Recordeu que els electròlits produeixen gasos inflamables. Les bateries poden
esclatar per causa dels espurneig.
Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant del seu
buldòzer.



Durant el farciment de l'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodament, apartat del punt de
connexió. Recordeu que el rebentada de la mànega de subministrament o el trencament del broquet,
poden fer‐actuar com un fuet.
 Abans d'iniciar el seient perquè pugui assolir els controls sense dificultat, evitarà fatigar.
 Per evitar accidents, les operacions de control del funcionament dels comandaments, ajudeu amb
marques molt lentes.
 Si topa amb cables elèctrics no surti de la màquina, fins haver interromput el contacte i allunyat el
buldòzer del lloc. Salti llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina.
 No improvisar els camins de circulació interna de l'obra.
 Els camins de circulació interna de l'obra es cuidaran per evitar flonjalls i fanguers que puguin provocar
accidents.
 No s'admetran en l'obra buldòzers desproveïts de cabines antibolcada (o pòrtics de seguretat
antibolcada i anti impactes).
 Les cabines antibolcada seran les adequades.
 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la cabina es rebin
gasos nocius.
 Es prohibeix que els conductors abandonin els buldòzers amb el motor en marxa.
 Es prohibeix l'abandonament de la màquina sense haver abans recolzat sobre el terra la fulla i el
escarificador.
 Es prohibeix el transport de persones sobre el buldòzer, per evitar el risc de caigudes o d'atropellaments.
 Estaran dotats d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
 Es prohibeix l'accés a la cabina de vaig utilitzant vestimentes sense cenyir i cadenes, rellotges o anells,
que puguin enganxar‐se en els sortints i en els controls.
 Es prohibeix enfilar sobre la màquina durant la realització de qualsevol moviment.
 Estaran dotats de llums i botzines de retrocés.
 Es prohibeix estacionar els buldòzers a menys, de tres metres (com a norma general), de la vora de
(barrancs, pous, trinxeres, rases, etc.) Per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.
 Es prohibeix realitzar treballs en proximitat dels buldòzers en funcionament.
 Abans d'iniciar buidatges a mitja vessant amb abocament cap a la pendent, es inspeccionarà
detingudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre les persones o coses.
 Com a norma general, s'evitarà en el possible, superar els 3 km / h. en el moviment de terres.
 Com a norma general, es prohibeix la utilització dels buldòzers a les zones amb pendents al voltant del
50%.
 En prevenció de bolcades per esllavissades, es senyalitzaran les vores superiors dels talussos que hagin
de ser transitats mitjançant (corda de banderoles, balises, "regles", etc.) Ubicades a una distància no
inferior als 2 m. (com a norma general), a la vora.
 Abans de l'inici de treballs, al peu dels talussos ja construïts (o de bermes) es inspeccionaran els
materials (arbres, arbustos, roques) inestables, que puguin desprendre accidentalment sobre el tall. Un
cop sanejat, es procedirà a l'inici dels treballs a màquina.
10.1.3.‐ Proteccions individuals



Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Ulleres de seguretat antiprojeccions.














Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap).
Cinturó elàstic antivibratori.
Roba de treball.
Guants de lona i serratge.
Guants de goma o de PVC
Botes antilliscants.
Botes d'aigua.
Calçat de conducció de vehicles.
Mascareta amb filtre mecànic recanviable.
Mandil de cuir o de PVC (operacions de manteniment).
Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment).
Tota maquinària o vehicle que accedeixi a l'obra haurà de tenir llum rotativa incorporada, en cas contrari
no podrà accedir a l'obra. Així mateix, tot el personal que treballi a prop d'aquesta maquinària haurà de
portar armilla reflectant homologat.
10.2.‐ SERRA CIRCULAR
10.2.1.‐ Riscos professionals
 Electrocució.
 Atrapament amb parts mòbils.
 Talls i amputacions.
 Projecció de partícules.
 Trencament de disc.
 Incendis.
10.2.2.‐ Mesures preventives
 Normes d'ús per al personal que la gestioni.
 Elements mòbils amb proteccions.
 Es controlarà l'estat de les dents del disc així com l'estructura d'aquest.
 La zona de treball estarà neta de serradures i encenalls per evitar incendis.
 S'ha d'evitar la presència de claus al tallar.
 Prohibició de fer certs treballs perillosos (falques, per exemple).
 Senyalització sobre certs perills.
 Control de l'estat o les condicions d'alguns materials que s'han de tallar.
 Connexió a terra de la màquina.
10.2.3.‐ Proteccions col∙lectives
 Protectors.
 Cartells indicatius sobre "l'ús dels empenyedors".
 Cartells indicatius sobre "l'ús d'ulleres antipartícules".
 Zona delimitada per la màquina, instal∙lada en un lloc lliure de circulació.
10.2.4.‐ Proteccions personals


Casc.
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 Botes normalitzades.
 Guants de lona i serratge (per al maneig de materials).
 Empenyedors (per a certs treballs).
 Ulleres antipartícules.
10.3.‐ VIBRADOR
10.3.1.‐ Riscos professionals
 Electrocució.
 Projecció de beurada.
 Caiguda d'alçada.
10.3.2.‐ Mesures preventives
 Les pròpies del tall corresponent.
 L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable.
 La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida si passa per zones de pas.
10.3.3.‐ Proteccions col∙lectives








Les pròpies del tall corresponent.
Proteccions personals
Casc.
Ulleres antipartícules.
Botes de goma (en la majoria dels casos).
Guants de goma.
Cinturó de seguretat (cas de no existir proteccions de tipus col∙lectiu).

10.4.‐ TALLADORA DE MATERIAL CERÀMIC
10.4.1.‐ Riscos professionals
 Electrocució.
 Atrapaments amb parts mòbils.
 Talls i amputacions.
 Projecció de partícules.
 Emanació de pols.
 Trencament de disc.
 Projecció d'aigua.
10.4.2.‐ Mesures preventives






Normes d'ús per a qui manegi la màquina.
Elements mòbils amb proteccions.
Senyalització en màquines.
Tallar només els materials per als que està concebuda.
Connexió a terra de la màquina.



Situació de la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols no sigui
perjudicial per a la resta de companys.
 Abans de començar el treball es comprovarà l'estat del disc. Si aquest estigués desgastat o esquerdat es
procedirà a la seva immediata substitució.
 La peça a tallar no haurà de pressionar contra el disc, de manera que pugui bloquejar el gir d'aquest. Així
mateix la peça no pressionarà el disc en oblic o pel lateral
10.4.3.‐ Proteccions col∙lectives
 Protectors.
 Cartells indicatius dels riscos principals de la màquina.
 Pantalles grans contra projecció partícules.
 Sistema que permeti l’humiteja’t de les peces durant el tall.
 La màquina estarà posada en zones que no siguin de pas i més ben ventilades.
 L'alimentació elèctrica es conservarà de forma adequada.
10.4.4.‐ Proteccions personals
 Casc.
 Guants de lona i serratge.
 Guants de goma.
 Vestit d'aigua.
 Botes de goma.
 Empenyedors.
 Ulleres antipartícules.
 Mascareta antipols (cas de no utilitzar raig d'aigua).
10.5.‐ DÚMPER.
10.5.1.‐ Riscos professionals
 Bolcada de la màquina durant l'abocament.
 Bolcada de la màquina en trànsit.
 Atropellament de persones.
 Xoc per manca de visibilitat.
 Caiguda de persones transportades.
 Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
 Pols ambiental.
 Cops amb la maneta de posada en funcionament.
 Vibracions.
 Soroll.
 Els derivats de respirar monòxid de carboni (treballs en locals tancats o mal ventilats).
 Caiguda del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés.
10.5.2.‐ Mesures preventives



La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera
El personal encarregat de la conducció de dúmper, és especialista en el maneig d'aquest vehicle.




Penseu que aquest cotxe, no és un automòbil sinó una màquina, tracta’l com a tal i evitarà accidents.
Abans de començar a treballar, asseguri's que la pressió dels pneumàtics és la recomanada per fabricant.
Penseu que aquesta circumstància és fonamental per a l'estabilitat i el bon rendiment de la màquina.
 Abans de començar a treballar, comproveu i el bon estat dels frens.
 Quan poseu el motor en marxa, subjecti amb força la maneta i eviti deixar‐la anar de la mà. Els cops per
aquesta clau solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses.
 No poseu el vehicle en marxa, sense abans assegurar‐se que té el fre de mà en posició de frenat, evitarà
accidents per moviments incontrolats.
 No carregueu el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en la gravada. Evitarà accidents.
 No transport persones en el seu dúmper, és molt arriscat per a elles i per a vostè, i és una cosa totalment
prohibit.
 Assegureu‐vos sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Evitarà accidents. Els dúmpers s'han de
conduir, mirant al capdavant, eviti que la càrrega li faci conduir amb el cos inclinat mirant pels laterals de
la màquina. No és segur i es poden produir accidents.
 Eviti descarregar a la vora de talls del terreny si davant aquests, no hi ha instal lat un límit final del
recorregut. Una badada pot precipitar‐se a vostè i a la màquina i les conseqüències podrien ser greus.
 Respecteu els senyals de circulació interna.
 Respecteu els senyals de trànsit si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que si bé vostè està
treballant, els vehicles no ho saben; extremi les precaucions a les cruïlles. Un minut més d'espera, podeu
evitar situacions d'alt risc.
 Si ha de remuntar forts pendents amb el dúmper carregat, és més segur per a vostè, fer‐ho en marxa cap
enrere, en cas contrari, pot bolcar.
 Es instal∙laran topalls final de recorregut dels dúmpers davant els talussos d'abocament.
 Es prohibeixen expressament els "súmmum" del cubilot dels dúmpers que impedeixin la visibilitat
frontal.
 Es prohibeix conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 km. per hora.
 Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual es digui quina és la càrrega màxima admissible.
 Els dúmpers que es dediquin per al transport de masses posseiran a l'interior del cubilot un senyal que
indiqui l'ompliment de màxim admissible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina.
10.5.3.‐ Proteccions individuals
 Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
 Casc de polietilè.
 Roba de treball.
 Cinturó elàstic antivibratori.
 Botes de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables (zones enfangades).
 Vestits per a temps plujós.
10.6.‐ PETITS COMPACTADORS
Riscos detectables més comuns:


Soroll.

 Atrapament.
 Cops.
 Explosió, (combustibles)
 Màquina en marxa fora de control.
 Projecció d'objectes.
 Vibracions.
 Caigudes al mateix nivell.
 Els derivats dels treballs monòtons.
 Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures.
 Sobreesforços.
Normes o mesures preventives


Al personal que hagi de controlar les petites compactadores, se'ls farà lliurament de la següent
normativa preventiva.
 Normes de seguretat dels treballadors que manegen els picones mecànics
 Abans de posar en marxa el picó assegureu‐vos que estan muntades totes les tapes i carcasses
protectores. Evitarà accidents.
 Guiï el picó en avanç frontal, eviti els desplaçaments laterals. La màquina pot descontrolar i produir
lesions.
 El picó produeix pols ambiental en aparença lleugera. Regui sempre la zona a aplanar, o useu una
màscara de filtre mecànic recanviable antipols.
 El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre cascs o tapones anti soroll. Evitarà perdre agudesa d'oïda o
quedar sord.
 El picó pot atrapar un peu. Utilitzeu sempre calçat amb la puntera reforçada.
 No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar i accidents als altres.
 La posició de guia pot fer inclinar una mica l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà el «mal de
ronyons», la lumbàlgia.
 Utilitzeu i seguiu les recomanacions que li doni el Vigilant de Seguretat de l'obra.
 Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons el detall de
plànols, en prevenció d'accidents.
 El personal que hagi de manejar els pisons mecànics, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos
professionals propis de aquesta màquina.
Peces de protecció personal recomanables










Les peces de protecció individual estaran homologades per la CE
Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (si existeix risc de cops).
Casc de polietilè, (si existeix risc de cops).
Protectors auditius.
Guants de lona i serratge.
Botes de seguretat.
Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable.
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Roba de treball
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10.7.‐ COMPRESSOR

10.8.‐ MÀQUINES PORTÀTILS DE ATERRAJAR

10.7.1.‐ Riscos més freqüents

10.8.1.‐ Riscos més freqüents

 Soroll.
 Trencament de la mànega de pressió.
 Atrapament de persones.
 Sobreesforços.
 Projeccions de material.
 Despreniment durant el transport en suspensió.
 Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapament del motor.
10.7.2.‐ Mesures preventives


El compressor (o compressors), s'ubicarà en els llocs assenyalats per a això en prevenció dels riscos per
imprevisió o creació d'atmosferes sorolloses.
 L'arrossegament directe del compressor per a la seva ubicació pels operaris, es realitzarà a una distància
mai inferior als dos metres dels talls de talussos de l'excavació, en prevenció del risc de despreniment de
les terres per sobrecàrregues.
 El transport en suspensió, s'efectuarà mitjançant un eslinga a quatre punts del compressor, de tal
manera, que quedi garantida la seguretat de la càrrega.
 El compressor a utilitzar, quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal
(aleshores l'aparell en la seva totalitat està anivellat sobre l'horitzontal), amb les rodes subjectes
mitjançant tacs anti lliscament. Si la llança d'arrossegament no té roda o de pivot d'anivellament, se li
adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
 Els compressors a utilitzar, seran dels anomenats "silenciosos" en la intenció de disminuir la
contaminació acústica.
 Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar, estaran sempre instal∙lades en posició de
tancades, en prevenció de possibles atropaments i soroll.
 Les operacions d'abastament de combustible s'efectuaran amb el motor parat, en prevenció d'incendis o
d'explosió.
 Les mànegues a utilitzar estaran sempre en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes o
desgasts per evitar un rebentada.
 Els mecanismes de connexió o d'acoblament, estaran rebuts a les mànegues mitjançant ràcords de
pressió segons càlcul.
 Les mànegues de pressió es mantindran elevades o protegides a les cruïlles dels camins.
 S'evitaran els passos de mànegues sobre runes de fàbrica o de roca i sobre camins i vials d'obra o públics.
10.7.3.‐ Equips de protecció individual







Casc de polietilè.
Roba de treball.
Botes de seguretat.
Guants de lona i serratge.
Ulleres antiprojeccions.
Protectors auditius
















10.9.‐

Atrapament de dits.
Els derivats de l'arrencada o presència de virotja metàl∙lica.
Talls a les mans.
Electrocució.
Mesures preventives
Els operaris encarregats de manejar les màquines de esterrejar seran experts en el seu maneig.
Es prohibeix en l'ús d'aquesta maquinària al personal aliè a l'ofici que hagi d'utilitzar‐la.
Les màquines de esterrejar compliran amb els següents requisits:
Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l'accés directe
als òrgans mòbils.
Els punts de greixatge estaran situats en llocs que no impliquin riscos addicionals per l'operari encarregat
de mantenir la màquina.
Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l'operari amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d'estar protegit contra l'accionament involuntari.
Estaran dotades de retorn automàtic de la clau de premi quan cessi la pressió de l'operari sobre ella.
Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcasses anticops o atropaments.
Les màquines de esterrejar, seran alimentades elèctricament mitjançant mànega antihumitat dotada de
conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà a través del quadre de distribució en
combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general d'obra.
MARTELL PNEUMÀTIC

10.9.1.‐ Riscos més freqüents
 Vibracions en extremitats i en òrgans interns del cos.
 Pols ambiental.
 Soroll ambiental.
 Contactes elèctrics amb línies soterrades.
 Sobreesforços.
 Ruptura de mànega sota pressió.
 Projecció d'objectes i / o partícules.
 Els derivats de la ubicació del lloc de treball:
 Caigudes a diferent nivell.
 Caigudes d'objectes sobre altres llocs.
10.9.2.‐ Mesures preventives




Es acordonar, la zona sota els talls de martells, en prevenció de danys als treballadors que poguessin
entrar a la zona de risc de caiguda d'objectes.
Cada tall amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que s'alternaran cada hora, en prevenció de
lesions per permanència continuada rebent vibracions.
Es prohibeix l'ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per imperícia.



Es prohibeix l'ús del martell pneumàtic a les excavacions en presència de línies elèctriques soterrades a
partir de ser trobada la "banda" o "senyalització d'avís".
 Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats clavats en els paraments que trenquen, en
previsió de desploms incontrolats.
 Normes de seguretat per als operaris de martells pneumàtics.
 El treball que va a realitzar pot desprendre partícules que danyin el seu cos per les seves arestes tallants i
gran velocitat de projecció. Eviti les possibles lesions utilitzant els equips de protecció individual:
o Roba de treball tancada.
o Ulleres antiprojeccions.
 Igualment, el treball que realitza comunica vibracions al seu organisme. Protegiu‐vos de possibles lesions
internes utilitzant:
 Faixa elàstica de protecció de cintura, fermament ajustada.
 Canelleres ben ajustades.
 La lesió que d'aquesta manera podeu evitar és, el dolorós lumbago, ( "mal de ronyons"), i les distensions
musculars dels avantbraços, (nines obertes).
 Per evitar les lesions en els peus, utilitzeu unes botes de seguretat.
 Penseu que el polsim que es desprèn, en especial el més invisible, que sens dubte n'hi ha encara que no
ho percebi, pot danyar seriosament els seus pulmons. Per evitar‐ho, utilitzi una mascareta amb filtre
mecànic recanviable.
 No deixi el seu martell clavat a terra, paret o roca. Pensi que al voler després extreure'l pot ser molt
difícil.
 Abans d'accionar el martell, asseguri's que està perfectament amarrat el punter.
 Si observa deteriorat o gastat, el seu punter, demani que ho canviïn, evitarà accidents.
 No abandoni mai el martell connectat el circuit de pressió. Evitarà accidents.
 No deixi el seu martell a companys inexperts, consideri que en utilitzar‐lo, poden fer‐se mal seriosament.
 Comproveu que les connexions de la mànega estan en correcte estat.
 Eviti treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Demani que li muntin plataformes d'ajuda, evitarà les
caigudes.
10.9.3.‐ Equips de protecció individual









10.10.‐

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Botes de seguretat.
Guants de cuir.
Mandil i maniguets de cuir.
Protectors auditius.
Mascareta amb filtre mecànic intercanviable.
Faixa elàstica.
Ulleres antiprojeccions.
EINES MANUALS, RISCOS I LA SEVA PREVENCIÓ

Dins d'aquest grup incloem eines tals com trepants, pistoles clavadores, raspalls elèctrics, i resta de petita
maquinària manual no recollida en els apartats anteriors.

10.10.1.‐ Riscos professionals
 Electrocucions.
 Projecció de partícules.
 Ambient sorollós.
 Ambients polsosos.
 Cops, talls, erosions.
 Cremades.
 Caigudes d'alçada.
 Explosions i incendis.
10.10.2.‐ Mesures preventives









Connexió a terra de les diverses màquines si no disposa de doble aïllament.
Material auxiliar elèctric homologat, i en bones condicions per al treball.
Màquines desconnectades quan no treballin i sobretot fora de les zones de pas de personal.
Eines en perfectes condicions de treball.
Proteccions col∙lectives preferentment en treballs amb risc de caiguda al buit.
Mitjans auxiliars (tipus escala de mà, per exemple) en bon estat.
El personal que utilitzi aquestes eines ha de conèixer les instruccions del seu ús.
Les eines seran revisades periòdicament de manera que es compleixin les instruccions de conservació del
fabricant.
 Estaran recollida en el magatzem de l'obra, portant al mateix un cop finalitzat el treball, posant les eines
més pesades a les lleixes inferiors.
 La desconnexió de les mateixes no es farà amb una tirada brusc.
 No es farà servir una eina elèctrica sense endoll. Si hagués necessitat d'utilitzar mànegues d'extensió,
aquestes es faran de l'eina a l'endoll i mai al revés.
 Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.
10.10.3.‐ Proteccions col∙lectives
 Protectors de disc.
 Pantalles (si la quantitat de partícules despresa ho fes aconsellable).
 Xarxes, baranes, etc. (si hi hagués risc de caiguda al buit).
10.10.4.‐ Proteccions personals
 Nucli com a norma general.
 Depenent de la màquina:
 Protector acústic o taps.
 Ulleres antipartícules.
 Mascareta.
 Guants de lona i serratge.
 Cinturó de seguretat (cas de no haver protecció col • lectiva i hagués risc de caiguda al buit).
10.11.‐ PALA CARREGADOR SOBRE PNEUMÀTICS
10.11.1.‐ Riscos professionals
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Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.).
Lliscament de la màquina (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina).
 Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la pala carregadora).
 Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva a la vora de talussos, talls i assimilables).
 Xoc contra altres vehicles.
 Contacte amb línies elèctriques (aèries o soterrades).
 Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de conducció de gas o
elèctriques).
 Desploms de talussos o de fronts d'excavació.
 Incendi.
 Cremades (treballs de manteniment).
 Atrapaments.
 Projecció d'objectes durant el treball.
 Caigudes de persones des de la màquina.
 Cops.
 Soroll propi i de conjunt.
 Vibracions.
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents (partícules en els ulls, afeccions
respiratòries, etc.).
 Considerar a més, els propis del procediment i disseny escollit per al moviment de terres.
 Caiguda de materials des de la cullera.
10.11.2.‐ Mesures preventives













La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera
Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a aquesta funció,
evitarà lesions per caiguda.
No pugi utilitzant les llandes, cobertes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.
Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal fent‐se amb les dues mans, és més segur.
No salti mai directament a terra, si no és per perill imminent per a vostè.
No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, pot
patir lesions.
No treballeu amb la màquina en situació d'avaria o semiavería. Repareu‐lo primer, després reinicieu el
treball.
Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina, a
continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.
No guardi draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiar.
En cas d'escalfament del motor, recordeu que no ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor
desprès si ho fa, pot causar cremades greus.
No toqueu el líquid anticorrosiu, si ha de fer‐ho protegeixi amb guants i ulleres antiprojeccions.
Recordeu que l'oli del motor pot estar calenta. Canvieu‐lo només quan estigui fred.




























No fumeu quan manipuli la bateria, pot incendiar.
No fumeu quan proveeixi de combustible, pot inflamar.
No toqueu directament l'electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer‐ho, feu‐ho protegit amb guants
impermeables.
Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnecteu el motor i extraieu‐la clau de
contacte totalment.
Durant la neteja de la màquina, protegeixi’ls amb mascareta, mono, davantal i guants de goma quan
utilitzeu aire a pressió, evitarà les sessions per projecció d'objectes.
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buideu‐les i netegeu d'oli. Recordeu que l'oli del
sistema hidràulic és inflamable.
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal lat els tacs d'immobilització
en les rodes. Recordeu que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot
explotar per espurneig.
Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la
màquina.
Durant el farciment d'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodament apartat del punt de
connexió. Recordeu que un rebentada del conducte de goma o del broquet, pot convertir el conjunt en
un fuet.
Els camins de circulació interna de l'obra, es traçaran i senyalitzaran.
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin
la seguretat de la circulació de la maquinària.
No s'admetran pales carregadores, que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada instal∙lada (o
pòrtic de seguretat).
Es revisarà periòdicament tots els punts d'escapament del motor, per tal d'assegurar que el conductor no
rebi a la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els motors proveïts
de ventilador d'aspiració per al radiador.
Estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, ubicat de manera resguardada per mantenir‐lo net
interna i externament, quan es realitzin treballs en solitari, o aïllats.
Quan hagin de transitar per la via pública, compliran amb les disposicions legals necessàries per estar
autoritzades.
Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa, i la cullera sense donar
suport a terra.
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible, per poder desplaçar‐se amb la
màxima estabilitat.
Els ascensos o descensos en càrrega de la cullera s'efectuarà a velocitat lenta.
Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera (dins, enfilat o pendent a
ella).
Estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Es prohibeix l'accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir (pot enganxar en
sortints, controls, etc.).
Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa.
Estaran dotades de llums i botzina de retrocés.





Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar‐se que hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala.
Es prohibeix dormisquejar sota l'ombra projectada per les pales carregadores en el seu repòs.
Els conductors es comprova que no hi ha perill per als treballadors que es troben a l'interior de pous o
rases properes al lloc de l'excavació.
 Els conductors, abans de fer "nous recorreguts", faran a peu el camí per tal d'observar les irregularitats
que puguin donar origen a oscil∙lacions verticals o horitzontals de la cullera.
 Les oscil∙lacions i frenades brusques poden donar lloc al desequilibri de la màquina.
 Es prohibeix el maneig de grans càrregues (cullera o cullerot a ple omplert), sota règim de forts vents.
 La rampa d'accés de la màquina a la via pública estarà degudament senyalitzada (hi haurà una senyal de
prohibit el pas del personal per la mateixa).
 La màquina serà únicament utilitzada per personal autoritzat i qualificat.
 La bateria quedarà desconnectada, la cullera recolzada en el sòl i la clau de contacte no quedarà posada,
sempre que la màquina faci la seva feina per descans o per una altra causa.
 Es prohibeix expressament treballar en la proximitat de línies elèctriques.
 Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades en una distància de cinc
metres, avisant a la companyia propietària de la línia per tal que efectuï els talls de subministrament i
posades a terra necessàries per poder canviar sense riscos la posició de la màquina.
 Les passarel∙la i esglaons d'accés per a la conducció romandran nets de fang i greixos per evitar caigudes
per relliscades.
10.11.3.‐ Peces de protecció individual
 Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
 Ulleres antiprojeccions.
 Casc de polietilè (només quan existeixi risc de cops al cap).
 Roba de treball.
 Guants de lona i serratge.
 Guants de goma o de PVC
 Cinturó elàstic antivibratori.
 Calçat antilliscant.
 Botes impermeables (terrenys enfangats).
 Mascaretes amb filtre mecànic recanviable antipols.
 Mandil de cuir (operacions de manteniment).
 Polaines de cuir (operacions de manteniment).
 Calçat per conducció.
 Protectors auditius.
10.12.‐ RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS



Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per a la circulació de la
retroexcavadora o enfonsament del terreny).
 Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, talls i assimilables).
 Xoc contra altres vehicles.
 Contacte amb línies elèctriques aèries o soterrades.
 Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i línies de conducció de gas o
d'electricitat).
 Incendi.
 Cremades (treballs de manteniment).
 Atrapament (treballs de manteniment).
 Projecció d'objectes.
 Caigudes de persones des de la màquina.
 Cops.
 Soroll propi i ambiental (treball al costat de diverses màquines).
 Vibracions.
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents.
 Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meteorològiques extremes.
10.12.2.‐ Mesures preventives












10.12.1.‐ Riscos detectables més comuns




Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.).
Lliscament de les màquines (terrenys enfangats).
Màquina en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar la
màquina i bloquejar els frens).




La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera
Es lliurarà als subcontractistes que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les normes i exigències
de seguretat que els afecten específicament segons aquest Pla de Seguretat.
Es lliurarà als maquinistes de les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, la següent normativa
d'actuació preventiva.
Per pujar o baixar de la "retro", utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal menester, evitarà
lesions per caigudes.
No accedeixi a la màquina enfilant a través de les llantes, cobertes (o cadenes), i parafangs, evitarà
caigudes.
Pugi i baixi de la màquina de manera frontal (mirant cap a ella), fent‐se amb les dues mans, ho farà de
forma segura.
No salti mai directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona.
Les passarel∙la i esglaons d'accés per a la conducció romandran nets de fang i greixos per evitar caigudes
per relliscades.
No permeti l'accés de la "retro", a persones no autoritzades pot provocar accidents.
No treballeu amb la "retro" en situacions de semiavería (amb aturades esporàdics).
Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, doni suport a la cullera a terra, pari el motor,
posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina, a continuació, realitzi les operacions de servei que
necessiti.
No guardi combustible ni draps greixosos a la "retro" poden incendiar.
No llevant en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de manera incontrolada poden causar
cremades.

111


























Protegiu‐vos amb guants si per alguna causa ha de tocar el líquid anticorrosiu. Utilitzeu més ulleres
antiprojeccions.
Canvieu l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.
Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular‐los, no fumi ni acosti foc.
Si ha de manipular en el sistema elèctric, desconnecteu la màquina i extraieu primer la clau de contacte.
Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buideu‐les i netegeu d'oli. recordeu que el sistema
hidràulic és inflamable.
No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal lat els tacs d'immobilització
de les rodes.
Si ha de arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra, prengui precaucions per evitar espurneig
dels cables.
Recordeu que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden esclatar per causes de
espurneig.
Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la seva
retroexcavadora.
Durant el farciment de l'aire de les rodes, situï's després de la banda de rodament, apartat del punt de
connexió. Recordeu que el rebentada de la mànega de subministrament o el trencament del broquet,
poden fer‐actuar com un fuet.
Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovi que funcionen els comandaments correctament, evitarà
accidents.
No oblideu ajustar el seient per a que pot arribar als controls sense dificultat; es fatiga menys.
Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci‐amb marxes molt lentes.
Evitarà accidents.
Si topa amb cables elèctrics, no surti de la màquina fins a haver interromput el contacte i allunyat la
"retro" del lloc. Salti llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina.
Dissenyar i senyalitzar els camins de circulació interna de l'obra.
Es fitarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Es
prohibeix a la zona la realització de treballs o la permanència de persones.
Es prohibeix la relació de treballs o la permanència de persones en el radi d'acció de la màquina.
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i fanguers que minvin la
seguretat de la circulació.
No s'admetran retroexcavadores desproveïdes de cabines antibolcada (pòrtic de seguretat antibolcada i
n’impactes).
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la cabina es rebin
gasos nocius.
Les retroexcavadores a contractar per a aquesta obra de complir tots els requisits perquè puguin
autodesplazar‐se per carretera si és que fos necessari que circulin per ella.
Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa i sense posar la marxa
contrària al sentit de la pendent, per evitar risc d'atropellament.
Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" sense haver abans dipositat la cullera a terra,
desconnectant la bateria i retirant la clau de contacte si la parada serà prolongada.



Es prohibeix desplaçar la "retro", si abans no s'ha recolzat sobre la màquina la cullera, per evitar
balanceigs.
 Els ascensos o descensos de les culleres durant la càrrega es realitzaran lentament.
 Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", en prevenció de caigudes, cops, etc.
 Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per a hissar persones i accedir a treballs puntuals.
 Es prohibeix accedir a la cabina de comandaments de les "retro", utilitzant vestimentes sense cenyir i
cadenes, rellotges, anells, etc. que poden enganxar‐se en els sortints i els controls.
 Les retroexcavadores estaran dotades de llums i botzina de retrocés.
 Es prohibeix el maneig de grans càrregues (cullera a ple omplert) en règim de forts vents.
 Si es decideix que la "retro" s'utilitzi com a grua, prendre les següents precaucions (o similars):
 La cullera tindrà en la seva part exterior del darrere una argolla soldada expressament, per executar
penjades (preferible que l'equip vingui muntat des de fàbrica).
 El pengi s'efectuarà mitjançant ganxos o mosquetó de seguretat incorporat al balancí o aparell
indeformable.
 El tub es suspendrà dels extrems (dos punts), en posició paral∙lela a l'eix de la rasa, amb la màquina
posada en direcció de la mateixa i sobre la seva directriu. (Es pot utilitzar una "ungla de muntatge
directe").
 La càrrega serà guiada per caps manejats per dos operaris.
 La maniobra serà dirigida per un especialista.
 En cas d'inseguretat dels paraments de la rasa, es paralitzaran immediatament els treballs.
 Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
 El canvi de posició de la "retro" s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (excepte en distàncies
molt curtes).
 El canvi de posició de la "retro", en treballs a mitja vessant, s'efectuarà situant el braç cap a la part alta
de la pendent per tal d'augmentar en el possible l'estabilitat de la màquina.
 Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres (com a norma general), de la vora de barrancs,
pous, rases i assimilables, per evitar risc de bolcades per fatiga del terreny.
 Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les trinxeres (o rases), a la zona d'abast del braç de la retro.
 Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 m. (com a norma general), de
la vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny.
 La cabina estarà dotada d'extintor d'incendis, igual que la resta de les màquines.
 Durant l'excavació del terreny a la zona d'entrada al solar, la màquina estarà calçada al terreny amb les
seves sabates hidràuliques.
 Es prohibeix expressament treballar en la proximitat de línies elèctriques.
 Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades en una distància de cinc
metres, avisant a la companyia propietària de la línia per tal que efectuï els talls de subministrament i
posades a terra necessàries per poder canviar sense riscos la posició de la màquina.
10.12.3.‐ Proteccions individuals




Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Ulleres antiprojeccions.
Casc de polietilè (només quan existeixi risc de cops al cap).

 Cinturó elàstic antivibratori.
 Roba de treball.
 Guants de lona i serratge.
 Guants de goma o de PVC
 Botes antilliscants (en terrenys secs).
 Botes impermeables (en terrenys enfangats).
 Calçada per a conducció de vehicles.
 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable.
 Mandil de cuir o de PVC (operacions de manteniment).
 Polaines de cuir (operacions de manteniment).
 Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment).
 Protectors auditius.
10.13.‐ CAMIÓ BASCULANT



Estarà prohibida la permanència de persones en la caixa o tremuja. La pista de circulació a obra no
és zona d'aparcament, excepte emergències. Abans de fer marxa enrere, es comprovarà que la zona
està lliure i que les llums del xivat acústic entren en funcionament.
 El conductor del vehicle complirà les següents normes:
o Utilitza el casc homologat sempre que baixi del camió.
o Durant la càrrega romandrà allunyat del radi d'acció de les màquines i allunyat del camió.
o Abans de començar la descàrrega tindrà posat el fre de mà.
10.13.3.‐ Equips de protecció personal
El conductor portarà en tot moment:
Casc de seguretat homologat (quan baixi del camió)
Roba de treball adequada.
Botes antilliscants.

11.13.1.‐ Riscos detectables més comuns
 Xocs amb els elements fixos de l'obra.
 Atropellament i empresonament de les persones en maniobres i operacions de manteniment.
 Bolcades al circular per la rampa d'accés.
10.13.2.‐ Mesures de seguretat















La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera.
La caixa serà baixada immediatament després d’ efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la
marxa.
Al realitzar les entrades o sortides del solar, ho farà amb precaució, auxiliat pels senyals d'un
membre de l'obra.
Respectarà totes les normes del codi de circulació.
Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa d'accés, el vehicle quedarà frenat, i calçat
amb topalls.
Respectarà en tot moment la senyalització de l'obra.
Les maniobres, dins el recinte d'obra es faran sense brusquedats, anunciant amb antelació les
mateixes, auxilis del personal d'obra.
La velocitat de circulació estaran d'acord amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions del
terreny.
No romandrà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar aquest maniobres.
Si descàrrega material en les proximitats de la rasa o pou de fonamentació, s'aproximarà a una
distància màxima de 1,00 metro, garantit aquesta, mitjançant topalls. Tot això amb l'autorització
prèvia del responsable de l'obra.
Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà a la cabina mentre es procedeix a la càrrega, si
no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la càrrega. Abans de moure's de la zona de
descàrrega la caixa del camió estarà baixada totalment. No es s'accionarà l'elevador de la caixa del
camió, a la zona de l'abocament, fins a la total parada d'aquest.
Sempre tindran preferència de pas dels vehicles carregats.

10.14.‐ CAMIÓ FORMIGONERA
10.14.1.‐ Riscos detectables més comuns















Bolcada per proximitat a talls i talussos.
Esllavissades per plans inclinats.
Atrapaments.
Caigudes de persones.
Cops amb les canaletes.
Atropellament de persones.
Cops del gobelet de formigó.
Caiguda d'objectes sobre conductor i operaris.
Sobreesforços.
Sistemes de seguretat
La màquina disposarà de llum rotativa incorporada.
Tremuja de càrrega: consisteix en una peça en forma d'embut que està situada a la part posterior
superior de camió. Una tremuja de dimensions adequades evitarà la projecció de partícules de formigó
sobre elements i persones properes al camió durant el procés de càrrega de la formigonera. Es
consideren que les dimensions mínimes han de ser 900 x 800 mm.
Escala d'accés a la tremuja: l'escala ha d'estar construïda en un material sòlid i si pot ser antilliscant. A la
part inferior de l'escala abatible es col∙locarà una assegurança per evitar balanceigs, que es fixarà a la
pròpia escala quan estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir una
plataforma a la part superior, per que l'operari es situï per observar l'estat de la tremuja de càrrega i
efectuar treballs de neteja, dotada d'un cèrcol tanques protectores a 90 cm. d'alçada sobre ella. La
plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ser de material consistent. Per
evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb una mida aproximada de la secció
lliure màxim de 50 cm. de costat. L'escala només s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i
inspecció, per un ús operari i posant les assegurances tant abans de pujar com després de recollida la
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part abatible de la mateixa. Només s'ha d'utilitzar quan el vehicle parat. Els elements per pujar o baixar
han de ser antilliscants. Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient
les vibracions, tenir suport i un suport per als peus i ser còmodes.
Equip d'emergència: els camions han de portar els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un
extintor d'incendis de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 kg. eines
essencials per a reparacions de carreteres llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc.

10.14.2.‐ Mesures preventives



La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera
Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer per tal que vigili que la ruta
del vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere.
 Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous
relliscosos que comportin altres perills, al llarg de les rases o talussos, en marxa enrere. No s'ha de
baixar del camió a menys que: estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai suficient per baixar.
 Durant el desplaçament del camió cap persona haurà de: anar de peu o asseguda en lloc perillós, passar
d'un vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes.
 Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16%, si el camió
formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del corresponent fre de
mà, si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió ja que el motor del
camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16% s'aconsella no subministrar
formigó amb el camió.
 A la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització, el treballador romandrà allunyat del
doll de lubricació, que es sedimenta amb rapidesa, procurant en tot moment no dirigir‐lo a altres
persones.
 Quan s'hagi forjat el formigó d'una cuba per qualsevol raó, l'operari que gestioni el martell pneumàtic
haurà d'utilitzar cascs de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB.
 Per a l'elevació de les càrregues s'utilitzaran recipients adequats. Mai s'emprarà el carretó comú, ja que
hi ha greu perill de despreniment o bolcada del material transportat si els seus braços colpegen amb els
forjats.
 Al final de la jornada de treball, es posaran els comandaments a zero, no es deixaran càrregues suspeses i
es desconnectarà el corrent elèctric en el quadre secundari.
 En els formigonats directes des de camió amb canaleta, es tindran en compte les restriccions establertes
per al moviment de vehicles a l'interior i proximitats de l'excavació.
 Es prohibeix romandre darrere dels camions formigonera durant el retrocés dels mateixos.
 S'establiran forts topalls que assenyalen el final del recorregut a una distància mínima de 3 m. de les
rases o pous quan el camió formigonera hagi aproximar‐se a ells retrocedint.
 Les maniobres de formigonat amb canaleta des de camió formigonera, seran dirigides per un capatàs
que vigilarà que no es produeixin maniobres insegures i que es guardin les distàncies preceptives als
diferents elements que puguin suposar risc, com ara excavacions, rases, elements ja construïts,
estintolaments , pantà, encofrats, conduccions, etc.
10.14.3.‐ Equips de protecció personal









10.15.‐

Casc de polietilè.
Roba de treball.
Calçat antilliscant.
Botes de seguretat.
Guants de goma.
Mandil impermeable.
Calçat per a la conducció de vehicles.
Guants de cuir.
GRUA SOBRE CAMIÓ

10.15.1.‐ Riscos professionals
 Bolcada del camió.
 Atrapaments.
 Caigudes al pujar (o baixar) a la zona de comandaments.
 Atropellaments de persones.
 Caiguda de la càrrega.
 Cops per la càrrega a paraments verticals.
10.15.2.‐ Mesures preventives
















La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera.
Abans d'iniciar les maniobres de càrrega es instal∙laran falques immobilitzats en les quatre rodes i els
gats estabilitzadors.
Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels riscos per
maniobres incorrectes.
Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat.
Es prohibeix sobre passar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de
l'extensió braç‐grua.
El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres seran
dirigides per un senyals, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes.
Les rampes per a accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com a norma general (excepte
característiques especials del camió en concret) en prevenció dels riscos de ator o bolcada.
Es prohibeix fer suspensió de càrregues de forma lateral, quan la superfície de suport del camió estigui
inclinada cap al costat de la càrrega, en previsió dels accidents per bolcada.
Es prohibeix estacionar (o circular amb), el camió grua a distàncies inferiors a 2 m. (com a norma
general), del tall del terreny o situació similar, en previsió dels accidents per bolcada.
Es prohibeix realitzar estirades esbiaixades de la càrrega.
Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua en previsió dels accidents per bolcada.
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern.
Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió.
El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que acrediti seva perícia.
Normes de seguretat per als operadors del camió grua:

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Poden bolcar i
patir tensions.
Eviteu passar al braç de la grua, amb càrrega o sense sobre el personal.
No doni marxa enrere sense l'ajuda d'un senyals. Després de la màquina pot haver operaris i
objectes que vostè desconeix en iniciar la maniobra.
Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per a això. Evitarà les caigudes.
No salti mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva
integritat física.
Si entra en contacte amb línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre instruccions.
No intenti abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi cessat, podria
patir lesions. Sobretot, no permeti que ningú toqui el camió grua, pot estar carregat
d'electricitat.
No feu per si mateix maniobres en espais estret. Demaneu l'ajuda d'un senyals i evitarà
accidents.
Abans de creuar un "pont provisional d'obra", asseguri's que té la resistència necessària per
suportar del camió grua.
Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar algun desplaçament. Obriu‐la posició
de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats.
No permeteu que ningú es va enfilar sobre la càrrega. No consent que ningú es pengi del ganxo.
És molt perillós.
Netegeu les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. Si es
rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents.
No feu mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixats. La grua pot bolcar i en el millor
dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulic del braç.
Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a una altra banda, pare les maniobres. Evitarà
accidents.
No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobreesforços poden
danyar la grua i patir accidents.
Llevant una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot resultar
problemàtica i difícil de governar.
No permeteu que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Poden patir accidents.
Abans d'hissar una càrrega, comprovi a la taula de càrregues de la cabina la diferència d'extensió
màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en ella, pot bolcar.
Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la resta
de personal.
Eviteu el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir Atrapaments.
Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada. Poden provocar
accidents.
No consenti que s'utilitzin, aparells, balancins, eslingues o estrops defectuosos o danyats. No és
segur.
Asseguri's que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estrops posseeixin el pestell de
seguretat que eviti el desenganxament fortuït.
Utilitzeu sempre les peces de protecció que se li indiqui a l'obra.

10.15.3.‐ Proteccions individuals






10.16.‐

Les peces de protecció personal estaran homologades per la CE
Casc de polietilè (sempre que s'abandoni la cabina a l'interior de l'obra i hi hagi el risc de cops al cap).
Guants de lona i serratge.
Botes de seguretat.
Roba de treball.
Calçat per conducció.
GRUA AUTOPROPULSADA

10.16.1.‐ Riscos més freqüents
 Bolcada de la grua autopropulsada.
 Atrapaments.
 Caigudes a diferent nivell.
 Atropellament de persones.
 Cops per la càrrega.
 Caiguda de l'estructura en muntatge.
 Contacte amb l'energia elèctrica.
 Caigudes al pujar o baixar de la cabina.
 Cremades (manteniment).
 Altres
10.16.2.‐ Mesures preventives












La màquina disposarà de llum rotativa incorporada i senyal acústica de marxa enrera
La grua autopropulsada a utilitzar en aquesta obra, tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció
dels riscos per fallada mecànica.
El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada estarà dotat de pestell (o pestells), de seguretat,
en prevenció del risc de despreniments de la càrrega.
El Vigilant de Seguretat comprovarà el correcte suport dels gats estabilitzadors abans d'entrar en servei
la grua autopropulsada.
Es disposarà en obra d'una partida de taulons de 9 cm. de gruix (o plaques de palastre), per ser utilitzada
com a plataformes de repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors en el cas d'haver de fonamentar
sobre terrenys tous.
Les maniobres de càrrega (o de descàrrega) estaran sempre guiades per un especialista, en previsió dels
riscos per maniobres incorrectes.
Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua
autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç.
El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran
expressament dirigides per un senyals.
Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsada per arrossegar les càrregues, per ser una maniobra insegura.
Es prohibeix romandre o realitzar treballs en un radi de 5 m. (com a norma general), al voltant de la grua
autopropulsada en prevenció d'accidents.
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Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de càrregues suspeses, en prevenció
d'accidents.
 Normes de seguretat per a posades en estació de grues autopropulsades a les vies urbanes
 Es tancar l'entorn de la grua autopropulsada en estació, a la distància més allunyada possible en
prevenció de danys a tercers.
 Es instal∙laran senyals de "perill obres", abalisament i direcció obligatòria per a l'orientació dels vehicles
automòbils als que la ubicació de la màquina va desviar del seu normal recorregut.
10.16.3.‐ Proteccions individuals








Casc de seguretat (si existeix el risc de caiguda d'objectes o de cops al cap)
Guants de lona i serratge
Guants impermeables (manteniment)
Botes de seguretat (si el cas ho requereix)
Roba de treball
Calçat antilliscant
Sabates per a conducció viària.

Cornellà de Llobregat, febrer de 2020

1 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU I DISPOSICIONS LEGALS
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
− Evitar els riscos.
− Avaluar els riscos que no es poden evitar.
− Combatre els riscos en el seu origen.
− Adaptar la feina a la persona, en par cular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i
repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut.
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
− Subs tuir el que sigui perillós pel que compor poc perill o no en comporti cap.
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual.
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
1.1 Promotor

Director Serveis Tècnics Procornella,

Ricard Casademont i Altimira

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos
propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o
es cregui convenient.
− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projec sta i al Coordinador
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat
pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució
material de les mateixes.
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

− Ges onar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les precep ves llicències i autoritzacions
administratives.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet construc u nguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap
baix, equivalents.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:

1.2 Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del
projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: a)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o
fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. b) Estimar la duració requerida per l'execució
de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 3
. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi bàsic de seguretat i salut o estudi bàsic, així
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment).

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
− En l'es mació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
− La manipulació dels diferents materials i la u lització dels mitjans auxiliars.
− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal∙lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la
seguretat i la salut dels treballadors.
− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
− La recollida dels materials perillosos u litzats.
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. − L'adaptació, d'acord amb
l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de
treball.
− La informació i coordinació entre els contrac stes, subcontrac stes i treballadors autònoms.
− Les interaccions i incompa bilitats amb qualsevol pus de treball o ac vitat que es realitzi en l'obra o a
prop del lloc de l'obra.
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador. • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col∙laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol
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divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

1.3. Director d'Obra

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

1.4 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb
la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col∙lectivament, assumeix contractualment davant el
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Definició de Subcontractista:

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals
en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal∙lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut
dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del
Projecte i del seu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
‐ El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i
Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.
‐ Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.
‐ Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu
cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les
característiques i complexitat de l’obra.
‐ Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
‐ Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal∙lacions de l’obra dins dels límits establerts en
el Contracte.

‐ Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte. El
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

‐ El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones,
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

‐ El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb
el Coordinador de Seguretat.

‐ El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

‐ Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
‐ Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
‐ Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). ‐ Complir la normativa en
matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
‐ Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
‐ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
‐ Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
‐ A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
‐ El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part
de les empreses Subcontractistes.
‐ Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar
servei a l’obra.
‐ El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert
entre ells els medis necessaris de coordinació.
‐ Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

‐ El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
‐ Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
‐ El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col∙lectives i en especial, les baranes i passarel∙les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums
del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
‐ El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec,
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit
formal.
‐ L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny,
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries,
etc. i no podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
‐ El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.
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‐ Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor,
el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra.

‐ En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

‐ Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors
Autònoms.
‐ També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.
‐ El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis,
pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs.
‐ El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
‐ La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
‐ Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica
Complementaria "MIE‐AEM‐4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les
tasques a desenvolupar.
‐ El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE‐AEM‐4".
1.5 Treballadors autònoms

‐ Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
‐ Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
‐ Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
‐ Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.
‐ Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels
treballadors.
‐ Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
‐ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
‐ Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a
disposició dels seus treballadors.
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn
del treball.
1.6 Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal
i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que

assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del
RD 1627/97:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
• El deure d'indicar els perills potencials.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

• Té responsabilitat dels actes personals.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones
controlades o vigilades.

• Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut,
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Té el dret a adreçar‐se a l'autoritat competent.
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus
companys o tercers aliens a l'obra.
• Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel
personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.
1.7 Recurs preventiu
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi bàsic de seguretat i
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:
ENDERROCS
MOVIMENTS DE TERRES

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.

REBLERT I EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
INSTAL∙LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.

INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

INSTAL.LACIÓNS DE REG

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos
preventius" és, en aquests casos, necessària.

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

1.8 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ








• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal∙lacions de protecció,
evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.




La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir‐los suficientment.



Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el treball.





Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:



1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.



2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.



3. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells
de senyalització.



4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.


5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.



La implantació de la senyalització i balissament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.



REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940,
en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de
1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig
de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat
el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de
1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol
B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E.
29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de
1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES
QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT
SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS
DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig
de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997, MODOFICADA POR EL REAL DECRETO
2177/2004 de 12 de Novembre.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS
ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals

 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
 CONVENIS COL∙LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE‐EN) respecte les E.P.I.S.




IL∙LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL
TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Maquinària

Casc de seguretat.



Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.‐E.N. 166: 1996

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura

U.N.E.‐E.N. 169: 1993



REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions:
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre
B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. OM. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.‐MIE‐AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986.
Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de
Novembre de 1.988.
 I.T.C‐MIE‐AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de
1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
 I.T.C‐MIE‐AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de
1.989.
 I.T.C‐MIE‐MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril
de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)


COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.
1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de
1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions


DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997
B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 ‐ IC
Varis

Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
U.N.E.‐E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS

i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

U.N.E.‐E.N. 352‐1: 1994

Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

U.N.E.‐E.N. 352‐2: 1994

Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la U.N.E.‐E.N. 458: 1994
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, U.N.E.‐E.N. 344: 1993
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.‐E.N. 345: 1993
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Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.‐E.N. 346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.‐E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. U.N.E.‐E.N. 341: 1993
Dispositiu de descens.

Equips de protecció respiratòria. Màscares.
assaigs, marcat.

Requisits, U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281‐1: 1989
Connexions per rosca estàndard.
E.N. 148‐1: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281‐2: 1989
Connexions per rosca central.
E.N. 148‐2: 1987

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 353‐1: 1993
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281‐3: 1992
Connexions roscades de M45 x 3.
E.N. 148‐3: 1992

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 353‐2: 1993
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, U.N.E. 81282 : 1991
assaigs, marcat.
E.N. 140: 1989

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 354: 1993
Elements de subjecció

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. U.N.E. 81284 : 1992
Requisits, assaigs, marcat.
E.N. 143: 1990

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 355: 1993
Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de U.N.E.‐E.N. 358: 1993
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 360: 1993
Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 361: 1993
Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 362: 1993
Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.‐E.N. 363: 1993
Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda U.N.E.‐E.N. 365: 1993
d'altura. Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres U.N.E. 81285 : 1992
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
E.N. 141: 1990
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc U.N.E.‐E.N. 138:1995
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit U.N.E.‐E.N. 139:1995
per utilitzar‐se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de U.N.E.‐E.N. 149:1992
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants U.N.E.‐E.N. 405:1993
amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIÓ DE LES MANS
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.‐E.N. 374‐1:1995
microorganismes. Part1:
Terminologia i requisits de

prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.‐E.N. 374‐2:1995
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.‐E.N. 374‐3:1995
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.‐E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

U.N.E.‐E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants.

U.N.E.‐E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la U.N.E.‐E.N. 421:1995
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E.‐E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.

U.N.E.‐E.N. 340:1994

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del U.N.E.‐E.N. 348:1994
comportament dels materials a l'impacte de petites
E.N. 348: 1992
partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics U.N.E.‐E.N. 467:1995
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les U.N.E.‐E.N. 470‐1:1995
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de U.N.E.‐E.N. 510:1994
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. U.N.E.‐E.N. 532:1996
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.
2 DOCUMENTS DE SEGURETAT
En la redacció d'aquest estudi bàsic s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut en les obres de construcció.
No s'inclouen en el pressupost de pla de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs,
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes
especialitzats.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col∙legi Professional al que
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho
facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció
facultativa.
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les
empreses intermitents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a
remetre, en el termini de vint‐i‐quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la
província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.
Avís previ (RD 337/2010)
D'acord amb l'apartat 2 de la disposició derogatòria única del Reial decret 337/2010 de 19 de març, pel qual es
modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, resta derogat l'article 18 sobre l'avís previ
d'obres del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en obres de construcció.
D'acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 337/2010 de 19 de març, qualsevol referència feta a
l'avís previ en l'ordenament jurídic s'ha d'entendre realitzada a la comunicació d'obertura de centre de treball.
Aquesta comunicació en el cas d'obres de construcció ha de ser prèvia al començament de les obres. Cal
recordar també que en el cas que hagi un procés de subcontractació aquesta comunicació només és obligatòria
pel contractista o empresari principal.
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Obertura del centre de treball (TIN/1071/2010)
S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o
fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones. En
general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així,
també es considera centre de treball l'indret on es fa un muntatge o una construcció.

Fax 93 376 99 07
BAIX LLOBREGAT
E‐mail:gavarra.blc.cp.ics@gencat.net
Horari: De dl a dv de 8 a 20:30 h. Fora d'aquest horari: Telèfon 061 CatSalut Respon (en cas
d'emergència al tf. 112) o al CAP Sant Ildefons (CUAP)
HOSPITALS:

L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball o la represa d'activitats correspon a l'empresari, sigui
quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.
Cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball i la documentació d'aprovació del Pla de seguretat i salut en
el treball per part del coordinador de seguretat en fase d'execució i si es tracta d'activitats amb incidència
ambiental (sotmeses al règim d'autorització, llicència o comunicació ambiental) cal adjuntar‐hi el projecte tècnic
i la memòria descriptiva de les característiques d'aquesta activitat.
La comunicació d'obertura, el Pla de seguretat i l'aprovació del Pla feta pel coordinador de seguretat han d'estar
a l'obra.
La llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 1/1986 de 14 de març en què
s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la
comunicació d'obertura del centre de treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà
únicament pels empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada llei
Llibre de subcontractació ( RD 1109/2007)
El Llibre de subcontractació ha de romandre a l'obra, s'ha de mantenir actualitzat, i hi tenen accés el promotor/a,
la direcció facultativa, el coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i
treballadors/ores autònoms que intervenguin en l'obra, el personal tècnic de prevenció, els delegats/ades de
prevenció, l'autoritat laboral i els/les representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en
l'execució
de
l'obra.
Assistència accidentats.
Davant de qualsevol accident greu, es traslladarà al accidentat al centre mèdic mes proper. En el cas d’accidents
de caràcter lleu es traslladarà al accidentat, al centra assistencial que per la seva mútua, li correspongui.
A l’obra es posarà, en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per urgències,
taxis, etc. Per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència.
El Centre d’assistència mes proper es: Hospital de Sant Joan de Deu, Martorell
Telèfons d’interès:
CAP Cornellà de Llobregat (La Gavarra)
Bellaterra, 41
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 82 50

Hospital Universitari de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.:93 260 75 00
Fax.:93 260 75 61
Urgències i emergències 24 hores.
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí
Tel.:93 553 12 00
Fax.:93 553 12 16
Urgències i emergències 24 hores.
Hospital General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.:93 661 52 08
Fax.:93 630 61 75
Urgències i emergències 24 hores.
AMBULANCIES:
Cooperativa d'Ambulancies de Catalunya
tf. 93 4324495
Ambulancies Domingo
tf. 93 3144444
Ambulancies Catalunya
tf. 93 4228888

BOMBERS:
Bombers de Barcelona

tf. 112



POLICIA:
MOSSOS D'ESQUADRA
tf. 112

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de quedar
perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.

3.2. Proteccions personals


Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col • lectives tindran fixat un període de
vida útil, rebutjant‐la seu terme.



Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació de la CE



En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.



Quan per les circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada
peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.



Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment.



Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.



L'ús d'una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix.

tf. 088
GUARDIA URBANA
tf 092
INSTITUCIONS ADMINISTRATIVES DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 ‐ Fax 93 377 25 14
email: apropteuonline@aj‐cornella.cat

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
3.1. COMENÇAMENT DE LES OBRES








Abans de començar les obres, han supervisat les peces i els elements de protecció individual i col∙lectiva
per veure si el seu estat de conservació i les seves condicions d'utilització són òptimes.En cas contrari es
rebutjaven adquirint, de nous.
Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'ajustaran a les
disposicions mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles i fins i tot, si
han de produir‐excavacions, regar‐la lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit ha instal • lar
una il∙luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de treball i de 10 lux a la resta), quan
s'exercitin treballs nocturns. Quan no s'exercitin treballs durant la nit, haurà de mantenir almenys una
il∙luminació mínima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar correctament els senyals
d'avís i de protecció.
Si no és així, han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la
tensió d'una línia elèctrica, la importància del trànsit d'una carretera, etc. Especialment el personal que
fa servir la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i
que en cap cas podrà acostar‐se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior
als 50.000 V., la distància mínima serà de 5 m).

Casc de Seguretat no Metàl∙lic


Els cascs utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascs d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000
V), o Classe E, distingint‐E‐AT aïllants per a alta tensió (25.000 V), i la classe EB resistents a molt baixa
temperatura (‐15 ° C).



El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, al seu torn, de la part
superior o copa, una part més alta de la copa, i ala vora que s'estén al llarg del contorn de la base de la
copa. La part de l'ala situada per sobre de la cara pot ser més ampla, constituint la visera.



L'arnès o guarniments és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es
distingirà el que segueix: Banda de contorn, part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiment, i
part de l'arnés en contacte amb la volta craniana.



Entre els accessoris assenyalarem el barboquejo, o cinta de subjecció, ajustable, que passa per sota de la
barbeta i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.



La llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior del guarniments, sempre
serà superior a 21 mm.
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L'alçada de l'arnès, mesura des de la vora inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix,
variarà de 75 mm a 85 mm, de la menor a la major talla possible.



La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà
en cap cas els 450 grams L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.



Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements
atmosfèrics.



Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb
material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció.



El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nervadures, vores arrodonides i no tindrà arestes i ressalts
perillosos, tant exterior com interiorment. No presentarà rugositats, esquerdes, bombolles ni defectes
que minvin les característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni els guarniments
en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.



Entre casquet i guarniments quedarà un espai de ventilació que no serà inferior a cinc mm, excepte a la
zona d'acoblament arnès‐casquet.



El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de
l'arnès o casquet present trencament. També hi haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant
punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els vuit mm. Assaig de resistència a la flama,
sense que flamegi més de quinze segons o degotin. Assaig elèctric sotmès a una tensió de dues quilo
volts, 56 Hz, tres segons, el corrent de fuga no podrà ser superior a tres mA, en l'assaig de perforació
elevant la tensió a 2,5 kV, quinze segons, tampoc el corrent de fuga sobrepassarà els tres mA.



La bota ha de cobrir convenientment el peu i subjectar al mateix, permetent desenvolupar un moviment
adequat a la feina. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per evitar deterioraments per aigua o
humitat. El folre i les altres parts internes no produiran efectes nocius, permetent, en el possible, la
transpiració. El seu pes no sobrepassarà els 800 grams. Portarà reforços amortidors de material elàstic.
Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, no es pot separar
sense que aquesta quedi destruïda. El material és apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i
arestes i estarà muntat de manera que no comporti per si mateix risc, ni causi danys a l'usuari.



Tots els elements metàl∙lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió. El model tipus
patirà un assaig de resistència a l'aixafament sobre la puntera fins als 1.500 kg (14.715 N) i la llum lliure
durant la prova serà superior a 15 mm, no patint trencament.



També es assajaran l’impacta, mantenint una llum lliure mínima i no apreciant‐trencament.L'assaig de
perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 kgf (1.079 N), sobre la sola,
sense que s'apreciï perforació.



Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0 ° a 60 °, amb
freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de plegat. No haurà d'observar ni
ruptures, ni esquerdes o alteracions.



El assaig de corrosió es realitzarà en cambra de boira salina, mantenint‐se durant el temps de prova, i
sense que presenti signes de corrosió.



Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris estaran homologades per les
especificacions i assaigs continguts en la norma vigent.

Protector Auditiu


En el cas del casc classe E‐AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 kV i 30 kV
respectivament. En ambdós casos el corrent de fuga no podrà ser superior a 10 mA.



En el cas del casc classe EB, en el model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons
resultats havent‐ne condicionat aquest a ‐15 + 2 ° C.



Tots els cascs que s'utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts
en la Norma.



El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a mínim classe E.



És una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percep l'operari quan està situat en
ambient sorollós. Consisteix en dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà
d'elements encoixinats, quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de
subjecció per arnès.



El model tipus haurà estat provat per un escolta, és a dir, persona amb una pèrdua d'audició no major de
10 dB, respecte d'un audiograma normal en cada una de les orelles i per a una de les freqüències
d'assaig.



Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació
auditiva en l'escolta situat en el lloc d'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell
mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva en l'escolta en el lloc de prova i amb el
protector auditiu tipus col∙locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels,
entre el llindar d'assaig i el llindar de referència.

Calçat de seguretat


El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes de seguretat classe III. És a dir, proveïdes
de puntera metàl∙lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes
d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra
punxades.



Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les
freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, i 8000 Hz



Els protectors auditius de classe E de complir el que segueix: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma
mínima d'atenuació serà 10 dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20
dB, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima
d'atenuació serà 35 dB.



Tots els protectors auditius que s'utilitzin pels operaris estaran homologats pels assaigs continguts en la
norma en vigor.



La faixa estarà confeccionada amb materials flexibles que no tinguin empalmaments i des hilachaduras.
Els cants o vores no han de tenir arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció d'elements
metàl∙lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.



Tots els elements metàl∙lics, sivelles, argolles a S i mosquetó, patiran en el model tipus, un assaig a la
tracció de 700 kgf (6.867 N) i una càrrega de ruptura no inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Seran també
resistents a la corrosió.



La faixa patirà assaig de tracció, flexió, a l'encongiment i l'estripada.



Si el element d'amarratge fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i diàmetre
uniforme, mínim 10 mm, i no tindrà imperfeccions. Si fos una banda ha de tenir empalmaments i no
tindrà arestes vives. Aquest element d'amarratge també patirà assaig a la tracció en el model tipus.

Guants de Seguretat


Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general antitall, anti punxades i anti erosions
per al maneig de materials, objectes i eines.



Estaran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius
d'ús comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, escletxes o qualsevol
deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.



S'adaptaran a la configuració de les mans fent confortable el seu ús.



No seran en cap cas ambidextres.



La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a
l'operari.



La longitud, distància expressada en mm, des de la punta del medi o cor fins el fil del guant, és a dir límit
de la màniga, serà en general de 320 mm o menys. És a dir, els guants, en general, seran curts, excepte
en aquells casos que per treballs especials calgui utilitzar mitjans, 320 mm a 430 mm, o llargs, majors de
430 mm.



Els materials que entrin en la seva composició i la formació mai produiran dermatosi.

Ulleres de Seguretat


Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris, seran ulleres de muntura universal contra impactes,
com a mínim classe A, i convenients de classe D.



Les ulleres hauran de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no
existint rebaves ni arestes tallants o punxants. Podran netejar fàcilment i toleraran desinfeccions
periòdiques sense minva de les seves prestacions. No existiran forats lliures en l'ajust dels oculars a la
muntura. Disposaran de ventilació suficient per evitar en el possible l'entelament dels oculars en
condicions normals d'ús.



Totes les peces o elements metàl∙lics, en el model tipus, se sotmetran a assaig de corrosió, no havent
d'observar l'aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl∙lics que entrin en la seva
fabricació no hauran de inflamar al sotmetre's a un assaig de 500 ° C de temperatura i sotmesos a la
flama la velocitat de combustió no serà superior a 60 m / minut. Els oculars estaran fermament fixats en
la muntura, no ha de desprendre's a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 grams de massa,
des de 130 cm d'alçada, repetit tres vegades consecutives.



Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftàlmic, per tal que suporti les proves
corresponents. Tindran bon acabat, i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin
alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitjana al visible, mesura amb
espectrofotòmetre, serà superior al 89.



Si el model tipus supera la prova a l’impacta de bola d'acer de 44 grams, des d'una alçada de 130 cm,
repetit tres vegades, és de classe A. Si supera la prova d'impactes de punxó, serà classe B. Si superés
l’impacta a perdigons de plom de 4,5 mm de diàmetres classe C. En el cas que superi totes les proves
esmentades es classificaran com classe D.



Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris estaran homologades per les especificacions i
assaigs continguts en la norma corresponent.

Cinturó de Seguretat


Els cinturons de seguretat emprats pels operaris, seran cinturons de subjecció classe A, tipus 2.



És a dir, cinturó de seguretat utilitzat per l'usuari per sostenir a un punt d'ancoratge anul∙lant la
possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element d'amarratge, estant previst de
dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l'element d'amarratge a una estructura.
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Mascareta Antipols


La mascareta antipols que faran servir els operaris, estarà homologada.



La mascareta antipols es un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, sent
sotmès l'aire del medi ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.



Els materials constituents del cos de la màscara podran ser metàl∙lics, elastòmers o plàstics, amb les
característiques que segueixen. No produiran dermatosi i la seva olor no podrà ser causa de trastorns en
el treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores, els
materials de les cintes són de tipus elastòmer i tindran les característiques exposades anteriorment. Les
màscares podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions tals que cobreixin
perfectament les entrades a les vies respiratòries.












El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambient cap a
l'interior.



La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça, podent‐ne adoptar un sistema de
tancament dissenyat de manera que la bota romangui estanca.



Podrà confeccionar amb suport o sense, sense folre o bé folrades interiorment, amb una o més capes de
teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius en l'usuari.



La superfície de la sola i el taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà proveïda de ressalts i
esquerdes, oberts cap als extrems per facilitar l'eliminació de material adherit.



Les botes impermeables seran prou flexibles per no causar molèsties a l'usuari, i ha de dissenyar de
manera que siguin fàcils de calçar.



Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl∙lics hauran de ser resistents a la
corrosió.



El gruix de la canya ha de ser el més homogeni possible, evitant‐ne irregularitats que puguin alterar la
seva qualitat, funcionalitat i prestacions.



El model tipus es sotmetrà a assajos d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat,
d'impermeabilitat i de perforació amb punxó, havent de superar‐los.



Totes les botes impermeables utilitzats pels operaris hauran d'estar homologades d'acord amb les
especificacions i assaigs de la normativa en vigor.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, en el seu acoblament està lliure de fuites.
A la vàlvula d'inhalació, la seva fuga no podrà ser superior a 2.400 ml / minut a la exhalació, i la seva
pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 mm de columna d'aigua (238 Pa).
En les vàlvules de exhalació la seva fuga a la inhalació no podrà ser superior a 40 ml / minut, i la seva
pèrdua de càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 mm de columna d'aigua (238 Pa).
El cos de la màscara oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents
elements constitutius tancaran hermèticament.
Totes les mascaretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com s'ha dit, homologades per les
especificacions i assaigs continguts en la Norma.

Equip per Soldador
Bota Impermeable a l'aigua i a l' Humitat






L'equip de soldador que s'utilitzarà serà d'elements homologats, els que ho estiguin, i els que no, els
adequats del mercat per a la seva funció específica.



L'equip estarà compost pels elements que segueixen: Pantalla de soldador, mandil de cuir, parell de
maniguets, parell de polaines, i parell de guants per soldador.



La pantalla serà metàl∙lica, de l'adequada robustesa per protegir el soldador d'espurnes, resquills,
escòries i projeccions de metall fos. Estarà proveïda de filtres especials per a l’intransitat de les
radiacions a què ha de fer front. Es podrà posar vidres de protecció mecànica contra impactes, que
podran ser del tipus cubre filtres o anti cristalls. Els cubre filtres preservaran als filtres dels riscos
mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels andí cristalls és la de protegir els ulls de l'usuari dels
riscos derivats de les possibles trencaments que pugui patir el filtre, i en aquelles operacions laborals en
les quals no és necessari l'ús de filtre, com espellofat de la soldadura o picat de l'escòria. Els anti cristalls
aniran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran Classe N, podent‐ne
emprar també la classe E.
La bota impermeable ha de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama,
permetent a l'usuari desenvolupar el moviment adequat al caminar en la majoria dels treballs.



La bota impermeable haurà de confeccionar amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no
rígids, i sempre que no afectin a la pell de l'usuari.



Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com d'orificis,
cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat.



Els materials de la sola i taló hauran de tenir unes característiques adherents tals que evitin esllavissades,
tant en sòls secs com en aquells que estiguin afectats per l'aigua.



El davantal, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustibles,
flexible i resistent als impactes de partícules metàl∙liques, foses o sòlides. Seran còmodes per a l'usuari,
no produiran dermatosi i per si mateixos mai no suposaran un risc.



No s'ha d'oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre d'accidents elèctrics es
produeix pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del corrent de baixa
tensió per tots els mitjans que segueixen.



Els elements homologats, ho estaran en virtut que el model tipus haurà superat les especificacions i
assaigs de les Normes vigents.



No acostant‐se a cap element de baixa tensió, mantenint‐se a una distancia de 0,50 m, si no és amb les
proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides per
treballar a baixa tensió. Si es sospités que l'element està sota alta tensió, mentre el Contractista
adjudicatari esbrina oficial i exactament la tensió a què està sotmès, es obligarà, amb senyalització
adequada, els operaris i les eines per ells utilitzats a mantenir‐se a una distància no menor de 4 m.



En cas que l'obra es interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pogués retirar aquesta, es
muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint la llinda del pòrtic en totes les direccions a
una distància mínima dels conductors de 0,50 m .



Les proteccions contra contactes indirectes s'aconseguiran combinant adequadament el que estableix el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió amb les Normes UNE corresponents.



Es combina, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors
diferencials, de tal manera que en l'ambient exterior de l'obra, possiblement humit de vegades cap
massa prengui mai una tensió igual o superior a 24 V.



Cas de diverses piques, la distància entre elles serà com a mínim vegada i mitja la seva longitud, i sempre
els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del sòl. Si són diverses estaran unides en paral∙lel. El
conductor serà coure de 35 mm quadrats de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una
resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els quadres generals d'obra
de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a terra.



Totes les sortides d'enllumenat, dels quadres generals d'obra de baixa tensió, estaran dotades amb un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les sortides de força d'aquests quadres, estaran
dotades amb interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat.



La presa de terra es tornarà a mesurar en l'època més seca de l'any.

Guants Aïllants de l'Electricitat




Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per actuació sobre instal∙lacions de
baixa tensió fins a 1.000 V o per a maniobra d'instal∙lació d'alta tensió fins a 30.000 V.
En els guants es podrà emprar com a matèria primera en la seva fabricació cautxú d'alta qualitat, natural
o sintètic, o qualsevol altre material de similars característiques aïllants i mecàniques, i pot portar o no
un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que tinguin aquest revestiment,
aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant.



No tindran costures, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.



Podran utilitzar colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminueixin les
seves característiques ni produeixin dermatosi.



S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.



Els aïllants de baixa tensió seran guants normals, amb longitud des de la punta del dit mig o cor a punt
del guant menor o igual a 430 mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, més la longitud de 430 mm. El
gruix serà variable, segons els diversos punts del guant, però el màxim admès serà de 2,6 mm.



En el model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kg/cm2, l'allargament al trencament no
serà inferior al 60 per 100 i la deformació permanent no serà superior al 18 per cent.



Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80 per 100 del
valor de les seves característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.



Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuga de 3 mA sotmesos a una tensió de 5.000 V i una
tensió de perforació de 6.500 V tot això mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz Els guants d'alta
tensió tindran un corrent de fuga de 20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació
de 35.000 V.



3.3. Proteccions col∙lectives

Tots els guants aïllants de l'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les
especificacions i assaigs de la normativa vigent.

Els elements de protecció Col∙lectiva s'ajustaran a les característiques següents:
Tanques autònomes de limitació i protecció


Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, estant construïts a base de tubs metàl∙lics.



Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Seguretat per a la Corrent Elèctrica de Baixa Tensió
Topalls de desplaçament de vehicles
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Es podran realitzar amb un parell de taulons embridades, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats al
mateix, o d'una altra manera eficaç.



Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran ajuda per utilitzar el ancoratge i dotats amb
manòmetre. La simple observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l'estat de la seva
càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos.



El recipient de l'extintor complirà el Reglament d'Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/1979 del 4 abril
1979 (BOE 29‐5‐1979).



Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i estiguin en disposició d'us
immediat en cas d'incendi. Es instal∙larà en llocs de pas normal de persones, mantenint una àrea lliure
d'obstacles al voltant de l'aparell.



Els extintors portàtils estaran a la vista. En els punts on la seva visibilitat quedi obstaculitzada
s'implantarà un senyal que indiqui la seva localització.

Xarxes


Seran de poliamida d'alta tenacitat i compliran la Norma UNE EN 1.263.‐1.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes



Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva
funció protectora.

Marquesines de protecció


Es instal∙laran a l'entrada de cada accés a les edificacions determinades i tindran la resistència suficient
per suportar l’impacta dels materials que poguessin caure.



Els extintors portàtils s'emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de 1,20 m, mesurada des del
terra a la base de l'extintor.



Es instal∙larà a cota màxima del primer forjat amb un mínim de 2,50 m sobre la zona d'accés, pot estar
recolzada sobre el mateix degudament subjecta, i recolzada sobre suports resistents o puntals metàl∙lics
extensibles a la part exterior a l'edificació.



L'extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica CPI‐96. Per a la seva gran versatilitat i evitar dilatacions
per titubejos, tots els extintors seran portàtils, de pols polivalent i de 12 kg de capacitat de càrrega. Un
d'ells es instal∙larà a l'interior de l'obra, i precisament a prop de la porta principal d'entrada i sortida.



Si existís instal∙lació d'alta tensió, per al cas que ella fos l'origen d'un sinistre, s'emplaçarà a prop de la
instal∙lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà precisament de diòxid de carboni, CO2, de 5 kg de
capacitat de càrrega.

Baranes


Les baranes han de tenir una resistència de 150 kg / m



Les baranes han de tenir 90 cm d'alçada, i estar compostes per passamans, llistó intermedi i entornpeu
de 15 cm.

Mitjans auxiliars de topografia


Senyalització i abalisament


Els senyals, cintes, balises, etc. estaran d'acord amb la normativa vigent.

Treballs elèctrics




Regs


Les pistes es regaran adequadament per evitar l'aixecament de la pols.

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA. I per força de 300
mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat
de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V.

Normes de Seguretat.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any.

Riscos més freqüents.

Extintors


Aquests mitjans com ara cintes, fites, mires, etc., Seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les
línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

Els extintors d'incendi emplaçats en l'obra estaran fabricats amb acer d'alta embutibilitat i alta
soldabilitat. Es trobaran ben acabats i acabats, sense rebaves, de tal manera que la seva manipulació mai
suposi un risc per si mateixa.

Excavacions, rases i desmunts.

Els riscos més freqüents d'aquesta unitat d'obra són:


Desplaçament i despreniment del terreny.



Atropellaments i cops de màquina.



Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.



Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.



Els vehicles de càrrega, abans de la sortida a la via pública, comptaran amb un tram horitzontal de
terreny consistent de longitud no menor de vegada i mitja la separació entre eixos, ni menor de 6 m.



L'ample mínim de les rampes provisionals per al moviment de vehicles i màquines serà de 4,5 m.,
eixamplant en els revolts. En qualsevol cas, es tindrà en compte la maniobrabilitat dels vehicles utilitzats.



Es fitarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Sempre que un vehicle o màquina iniciï un
moviment imprevist, marxa enrere, etc., Ho anunciarà amb un senyal acústic.



Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega o màquina s'acosti a una vora d'excavació
atalussats, es disposaran topalls de seguretat, comprovant prèviament la resistència del terreny al pes
del mateix.



Quan es suprimeixi o substitueixi un senyal de trànsit es comprovarà que la resta de la senyalització està
d'acord amb la modificació realitzada.
Abans d'iniciar el treball es verificaran els controls i nivells de vehicles i màquines, (llums, frens, avisador
acústic, etc.).
No s'acumularà el terreny d'excavació, ni altres materials, amb vores de coronació de talussos, (es
deixarà una zona de seguretat de 2 m com a mínim).

Mitjans de Protecció.
Equip de protecció personal.


Serà obligatori l'ús del casc.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos.

Proteccions Col∙lectives.


En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.



A nivell del sòl es delimitar les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles i
es col∙locaran els senyals: Riscos de caigudes a diferent nivell i maquinària pesada en moviment.



Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de vianants.



Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran els de vianants per mitjà de
tanques, voreres o mitjans equivalents.

Previsions inicials.


Prèviament a la iniciació dels treballs, s'plaaran les repercussions del buidatge en les àrees adjacents, i
resoldrà les possibles interferències amb canalitzacions dels serveis afectats.
Normes d'actuació durant els treballs.



Els materials necessaris per reforç i pantà de rases es apilar a l'obra amb l'antelació suficient perquè
l'avanç de l'excavació sigui seguit, immediatament, per la col∙locació dels mateixos.






S'ha d'evitar la formació de pols i els operaris estaran protegits adequadament en ambients pulverulents.



El refinament i sanejament de talussos es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 3 m.



Als vessants que quedin per sobre del desmunt, es farà prèviament una revisió, traient les pedres soltes
que puguin rodar amb facilitat.



No es treballarà simultàniament en el mateix tall a diferents altures (en previsió que puguin caure
materials i objectes sobre els treballadors).



Al finalitzar la jornada no han de quedar draps excavats sense pantà, i s'hauran suprimit els blocs solts
que puguin desprendre's.



Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat a la vora d'excavació, es disposaran
tanques, que es enllumenaran cada 10 m amb punts de llum portàtils i grau de protecció no menor d'IP‐
44, segons UNE 20.324.



Els fronts de treball es sanejaran sempre que hi hagi blocs solts o zones inestables.



Els productes d'excavació que no es duguin a abocador estaran situats a una distància de la vora de
l'excavació d' almenys 2 m.



En general, les tanques es delimiten de la vora d'excavació a no menys de 1m per al pas de vianants i 2 m
per al de vehicles.



El moviment de vehicles i transports es regirà per un pla preestablert, procurant que aquests
desplaçaments mantinguin sentits constants.





La maquinària a emprar mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica.

En rases o pous de profunditat major de 1,3 m sempre que hagin operaris treballant en el seu interior, es
mantindrà un guàrdia a l'exterior, que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas
de produir alguna emergència.
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Les rases de més de 1,3 m de profunditat estaran proveïdes d'escales metàl∙liques, que ultrapassin 1 m
sobre el nivell superior del tall, disposant una escala per cada 30 m de rasa oberta.

Proteccions col∙lectives.


En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Al finalitzar la jornada o interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major
de 1,3 m amb un tauler resistent, xarxa, mallat, o qualsevol element resistent.



A nivell del sòl es delimitar les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles, i
es col∙locarà el senyal "Risc de caigudes a diferent nivell".

En general les pantà, o part d'aquestes, es trauran només quan deixin de ser necessàries i per franges
horitzontals, començant per la part inferior del tall.



En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es col∙locarà el senyal "Perill indefinit" i el rètol "Sortida de
camions".

Revisions.
Previsions inicials.


Diàriament es revisarà, per personal capacitat, l'estat de pantà i reforços.




Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb especial atenció a l'estat de
mecanismes de frenada, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i il∙luminació.

Abans d'iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries per resoldre les possibles interferències
en conduccions de serveis afectats.

Normes d'actuació durant els treballs.
Cimentacions.


Els materials necessaris per a reforços i pantà de les zones excavades es recollida en obres amb
l'antelació suficient perquè l'avanç de l'obertura de rasa i pous pugui ser seguit immediatament per la
seva col∙locació.



Els productes d'excavació que no es duguin a abocador, s'han de dipositar a una distància igual o
superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en terreny arenós que
aquesta distància serà, almenys, igual a la profunditat de l'excavació.



Les àrees de treball en les que l'excavació de fonaments suposi riscos de caigudes d'alçada, es delimiten
amb barana de 0,9 m d'alçada, llistó intermedi i entornpeu de 20 cm.



Sempre que la profunditat de la fonamentació excavada sigui superior a 1,5 m, es col∙locaran escales que
tindran una amplada mínima de 0,5 m amb pendent no superior a 1:4.



Els laterals de l'excavació es sanejaran abans del descens del personal als mateixos, de pedres o
qualsevol altre material solt o inestable, emprant aquesta mesura a les rodalies de l'excavació, sempre
que es adverteixin elements solts que puguin rodar al fons de la mateixa .



Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de projeccions o caigudes de pedres o altres
materials sobre el personal que treballa a les fonamentacions, es disposarà a 0,6 m de la vora d'aquestes,
un entornpeu de 20 cm d'alçada.

Riscos més freqüents.
Els riscos més freqüents d'aquesta unitat d'obra són:


Ferides en mans.



Lliscament i esllavissades del terreny.



Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.



Atropellaments i cops de màquines.



Cops d'eines de mà.

Mitjans de protecció.
Equips de protecció personal.


Serà obligatori l'ús del casc de seguretat.



El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres, guants i botes de goma.



El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i muscleres.



En l'apuntalament o reforç d'excavacions, es tindrà en compte la sobrecàrrega mòbil que pugui produir
sobre la vora d'aquestes, la circulació de vehicles o maquinària pesada.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos.



Les maniobres d'aproximació de vehicles pesants a la vora de les excavacions, sempre que no existeixin
límits fixos es col∙locaran falques a les rodes del darrere abans d'iniciar l'operació de descàrrega.



Els materials retirats de pantà, encofrats o reforços s'apilaran fora de les zones de circulació i treball. Les
puntes sortints sobre la fusta es trauran o doblaran.



Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de posada a terra.

Estructures de formigó armat.



Normes d'actuació durant els treballs.


S'habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l'estructura amb escales o rampes, d'amplada
mínima de 0,6 m dotades de barana reglamentària. Quan s'utilitzin escales de mà, la seva amplada
mínima serà de 0,5 m.



Sempre que sigui obligat circular sobre plànols de l'estructura, abans de construir el tauler o mentre
aquest no tingui consistència per suportar el pas de persones, es disposaran passarel∙la de 0,6 m d'ample
i barana reglamentària.



S'ha d'evitar la presència o pas de persones sota càrregues suspeses.



En l'abocament de formigó o en fases de treball en què es produeixin localitzacions de càrregues en
punts de l'estructura en construcció, es distribuiran convenientment aquestes, tenint en compte la
resistència de l'estructura.



En els treballs de desencofrat en què hi hagi perill de caiguda lliure de taulers o altres elements, es
prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s'adoptarà la precaució complementària de delimitar les
àrees que poguessin ser afectades per les mateixes.



Els materials procedents del desencofrat s'apilaran a distància suficient de les zones de circulació i
treball. Les puntes sortints sobre la fusta es trauran o es doblaran. En les àrees en què es desencofrar o
es apili la fusta, es col∙locarà el senyal "Obligatori doblar puntes".

Riscos més freqüents.
Els riscos específics d'aquesta unitat d'obra són:


Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.



Cops i caigudes de materials.



Ferides punxants en extremitats.



Cops amb eines de mà.

Mitjans de protecció.
Equips de protecció personal.


Serà obligatori l'ús del casc.

Sempre que resulti obligat realitzar treballs simultàniament en diferents nivells superposats, es protegirà
als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements de protecció equivalents.



En tots els treballs en alçada en què no es disposi de protecció de baranes o dispositiu equivalent, es farà
servir el cinturó de seguretat per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixos d'enganxada.



El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i muscleres.

Revisions



El personal encarregat de la posada en obra del formigó servir ulleres, guants i botes de goma.

Hissada de càrrega



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos.



Diàriament el gruista, abans d'iniciar el treball, revisarà tots els elements sotmesos a esforços



Trimestralment a mínim es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, politges, frens i dels
controls i sistemes de comandament.

Proteccions col∙lectives.


En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.



Es col∙locaran baranes de 0,9 m d'alçada, llistó intermedi i entornpeu de 20 cm en totes les vores de
l'estructura i buits de la mateixa o, alternativament, es disposaran xarxes o altres proteccions.



A nivell del sòl es delimitar les àrees de sota i es col∙locaran senyals de "Risc de caigudes d'objectes".

Altres elements


Periòdicament es revisaran les preses de terra de grues, formigoneres i altres maquinària accionada
elèctricament amb especial atenció al bon estat de les connexions i suficient grau d'humitat en la presa
de terra.



En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó es revisaran abans d'iniciar el treball les unions de
canonades i traves amb especial atenció als colzes
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Condicions climatològiques.

vagi a encomanar. Periòdicament (un cop l'any) s'han d'efectuar reconeixements mèdics a tot el personal
de l'obra.

Durant la realització de tots aquells treballs que s'hagin d'executar no està sota cobert es tindrà en compte el
següent:

Farmaciola de primers auxilis .‐ El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar a l'especificat en l'article 43‐
5 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, que diu:

En presència de pluja, neu, gelades o vents superiors a 50 km / h:


Es suspendrà qualsevol treball que hagi de realitzar‐se en alçada.



En presència de gelades, pluja o neu es suspendran els treballs sobre encofrats per evitar el risc
d'accidents per relliscades en caminar sobre els taulers.



Es suspendrà qualsevol treball de moviment de terres (excavacions, rases, talussos, etc.).



S'extremaran al màxim les mesures de seguretat.

Maquinària d'obra
o

Tota la maquinària en obra, tant propi com llogat, disposarà de certificat de conformitat (segell
CE), o si no n'hi certificat del fabricant del compliment dels requisits mínims de seguretat
establerts a l'Annex I del RD 1.215/97, així com les instruccions d'ús i manteniment.



En tots els centres de treball es disposarà de farmacioles fixos o portàtils, ben senyalitzats i
convenientment situats, que estaran a càrrec de socorristes diplomats o, si no, de la persona més
capacitada designada per l'Empresa.



Cada farmaciola contindrà com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de iode, Mercurocrom,
amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs
d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles per
a injectables i termòmetre clínic. Es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el usat.



Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, l'Empresa disposarà el
necessari per a l'atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat.

Formació en Seguretat i Salut


De conformitat amb l'article 18 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, el contractista i
subcontractista hauran de garantir que els treballadors reben una informació adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.



En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació
teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació,
sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que
exerceixi o s'introdueixin canvis en els equips de treball.



La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador,
adaptar‐se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous i repetir‐se periòdicament si fos necessari.



La formació haurà d’impartir‐ne dins de la jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el
descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. La formació es podrà impartir per l'empresa
mitjançant mitjans propis o concertant‐la amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els
treballadors.



El Contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els treballadors
i personal que es trobi en l'obra, coneix degudament totes les normes de seguretat que siguin
d'aplicació.



L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al
personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, la

Assegurança de responsabilitat civil i tot risc de construcció i muntatge


La Constructora disposarà de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de l'activitat industrial,
cobrint el risc inherent a l'activitat de construcció per danys a terceres persones dels que pugui resultar
responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, imputables al
mateix o a persones de les que hagi de respondre, aquesta responsabilitat queda ampliada al camp de la
responsabilitat civil patronal.



La Constructora disposarà d'assegurança tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra
amb ampliació d'un període de manteniment d'un any comptat a partir de la data d'acabament de la
mateixa.

SERVEIS DE PREVENCIÓ
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
La Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut per mitjà del seu Servei de Prevenció.
Servei Mèdic
S'haurà d'efectuar un reconeixement mèdic als treballadors abans que comencin a prestar els seus
serveis en l'obra, comprovant que són aptes (des del punt de vista mèdic), per al tipus de treball que se'ls

seva correcte funcionament. L’esmenta’t personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient
en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.




Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin
necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència
mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i
eficàcia de les mateixes.

o

Cap d'Obra com a president.

o

Cap Administratiu com a secretari.

o

Vigilant o vigilants de Seguretat i Higiene

o

En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartrons individuals
repartits a cada operari, es recordaran i han d'indicar les instruccions a seguir en cas d'accident. Primer,
aplicar els primers auxilis i segon, avisar el Servei de Prevenció, i comunicar‐ho a la línia de comandament
corresponent de l'empresa i, tercer, anar a demanar l'assistència sanitària més propera.

o

Dos treballadors pertanyents a les categories professionals o als oficis que mes intervinguin al
llarg del desenvolupament de l'obra.

o

Els responsables dels principals subcontractistes.

Les funcions d'aquest Comitè seran:
COMUNICACIÓ A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DELS RESPONSABLES DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.


A. Reunió obligatòria com a mínim un cop al mes, o quan ho exigeixi el discórrer de l'obra (nous
talls, etc.).

Abans de l'inici de les obres es comunicarà a la Direcció Facultativa els noms dels responsables de
Seguretat i Higiene, és a dir la Composició del Comitè de Seguretat i Salut i el delegat de prevenció, o bé
del Comitè de Prevenció i Vigilant de Seguretat, en el cas de no existir delegats de prevenció, així com els
seus substituts, per si es produís alguna absència justificada de l'obra.

COMITE DE SEGURETAT I SALUT (COMITÈ DE SEGURETAT) ‐ DELEGATS DE PREVENCIÓ (VIGILANT DE
SEGURETAT).


Quan hi hagi més de 50 treballadors s'ha de constituir en l'obra un Comitè de Seguretat i Salut, que és
l'òrgan paritari de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions del centre de
treball en matèria de riscos.



Estarà format pels delegats de prevenció i per l'empresari i / o els seus representants en igual nombre.



Entre les funcions més destacades del Comitè de Seguretat i Salut podem destacar:

B. S'encarregarà del control i vigilància de les normes de Seguretat i Higiene.
C. En cas de produir‐se un accident a l'obra, plaarà les seves causes notificant al Servei de Prevenció
de l'empresa.


Pel que fa als delegats de prevenció, dir que són els representants dels treballadors amb funcions
específiques en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Són designats per i entre els representants del
personal. En obres d'entre 1 i 49 treballadors hi haurà 1 delegat de prevenció, en obres d'entre 50 i 100
treballadors hi haurà 2 delegats de prevenció.



En el cas de no haver Representants dels treballadors en Obra i per tant delegats de prevenció, es
nomenarà un Vigilant de Seguretat que tindrà per missions:

o

Participació en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de prevenció.

o

Promoure iniciatives en matèria preventiva.

A. Serà el membre del Comitè de Prevenció que, delegat pel mateix, vigili de forma permanent el
compliment de les mesures de seguretat preses en l'obra, per la qual cosa ha de posseir una
còpia del Pla de Seguretat des del començament de la mateixa, el qual ho haurà de conèixer en
profunditat.

o

Conèixer els informes necessaris per a la seva activitat.

B.

o

Conèixer, analitzar i proposar mesures per evitar danys.

o

Conèixer i informar la memòria preventiva anual.

o

Acompanyar a l'Inspector de Treball en visites en matèria preventiva.

Informarà al comitè de les anomalies observades, i serà la persona encarregada de fer complir la
normativa de seguretat estipulada en l'obra, per la qual cosa haurà de comptar amb les facultats
apropiades per ser obeït i respectat.

C. La categoria del Vigilant serà, si més no, d'Oficial i tindrà dos anys d'antiguitat en l'Empresa, sent
treballador fix de plantilla.

En el cas que no hi hagi delegats de prevenció, en l'obra es constituirà un Comitè de Prevenció que estarà
compost per:
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L'existència del Vigilant de Seguretat serà obligatòria a partir del moment en que s'utilitzin 5 o més
treballadors simultàniament, d'acord amb l'Ordenança de Treball per a les indústries de Construcció,
Vidre i Ceràmica i l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.



Si es produeix algun relleu en la persona del Vigilant de Seguretat, s'haurà de procedir immediatament a
un nou nomenament.

Normes d'actuació per al delegat de prevenció / Vigilant de Seguretat:



Els lavabos disposaran d'un lavabo amb aigua freda i calenta, proveït de sabó, tovalloles, etc. per cada 10
treballadors o fracció, disposaran també de miralls i calefacció.



Es dotaran els lavabos de assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas,
recipients adequats per dipositar les usades.



En realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja.



Existiran excusats amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint, com a mínim, un
vàter per cada 25 operaris o fracció. Els lavabos no tindran comunicació directa amb el menjador o
vestuaris.

Generals:


Promoure l'interès i cooperació dels operaris en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball.



Les dimensions mínimes de les cabines seran de: 1 per 1,2 m. de superfície per 2,3 m. d'alçada.



Comunicar per ordre jeràrquic, les situacions de perill que puguin produir‐se en qualsevol lloc de treball, i
proposar les mesures que s'hagin d'adoptar.



Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament interior.




Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal∙lacions, màquines, eines i processos
laborals i comunicar l'existència de riscos que puguin afectar la vida o salut dels treballadors, a fi de que
siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció .

Els vàters i urinaris es instal∙laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, desodorització
i supressió de emanacions.



Es donarà una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció.

Prestar els primers auxilis als accidentats i ocupar‐se de que rebin la deguda assistència sanitària.



Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de tancament
interior.



Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables de manera que permetin el rentat i desinfecció amb
la freqüència necessària.



Tots els elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes, estaran sempre en perfecte estat de
funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització.



nàlogament els pisos, parets i sostres de menjador seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran
il∙luminació, ventilació i temperatures adequades, i l'alçada mínima del sostre serà de 2,60 m.



Els vestidors, dutxes i menjador disposaran de calefacció.



El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, escalfa menjars, recipient hermètic per a
dipositar les deixalles, també disposarà d'una pica amb aigua corrent per a la neteja d'estris i calefacció.



Per a la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.



Específiques:


Controlar i dirigir la posada en obra de les normes de seguretat.



Controlar les existències i abassegaments de material de seguretat.



Revisar l'obra diàriament.



Redacció dels parts d'accident de l'obra.



Controlar els documents d'autorització d'utilització de la maquinària de l'obra.

INSTAL∙LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjador per als operaris, dotats de la manera següent:


La superfície mínima comú de vestidors i lavabos seran com a mínim, 2 m2 per cada operari.



El vestuari estarà proveït de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el
calçat, i estaran proveïts de calefacció.

ACCIONS A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT LABORAL
Accions a seguir

1r L'accidentat és el primer. Es l'atendrà d'immediat a fi d'evitar l'agreujament o progressió de les
lesions.

NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES DE SEGURETAT I SALUT.
VALORACIONS ECONÒMIQUES

2n En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre, que
poden existir lesions greus, en conseqüència, es extremaran les precaucions d'atenció primària en l'obra,
aplicant les tècniques especials per a la immobilització del accidentat fins a l'arribada de l'ambulància i
de reanimació en el cas d'accident elèctric.
3r En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible
segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per l'accidentat.



La valoració econòmica del pla de seguretat i salut en el treball no podrà implicar disminució de l'import
total de pla de seguretat adjudicat, segons expressa el RD. 1.627/1.997 en el seu article 7, punt 1, segon
paràgraf.



Els errors pressupostaris, s'han de justificar davant el coordinador en matèria de S + S durant l'execució
de l'obra i es procedirà d'acord amb les normes establertes per a les liquidacions d'obra.

PREUS CONTRADICTORIS
Comunicacions immediates en cas d'accident laboral


La Constructora comunicarà de manera immediata a les següents persones els accidents laborals
produïts en l'obra:
Accidents de tipus lleu.



A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, per
tal d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

Accidents de tipus greu.




Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, per
tal d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

Els preus contradictoris es resoldran mitjançant la negociació amb el Coordinador en matèria de S + S
durant l'execució de l'obra i es procedirà d'acord amb les normes establertes per a les liquidacions
d'obra.

CERTIFICACIONS.


S'aplicarà les normes establertes en el contracte d'adjudicació d'obra.

REVISIÓ DE PREUS


S'aplicarà les normes establertes en el contracte d'adjudicació d'obra.
Cornellà de Llobregat, febrer de 2020
Director Serveis Tècnics Procornella,

Ricard Casademont i Altimira
Accidents mortals.






Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver ia les investigacions judicials.
Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, per
tal d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.
A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.
A l'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.
S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral.

139

FITXES
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SENALES DE PELIGRO (Hoja 1)
SIGNIFICADO
DE LA SENAL
SE�IAFOROS

CURVA
PELIGROSA
A DERECHA
CURVA
PELIGROSA
A IZQUIERDA

SIMBOLO

••
•

r
�

CURVAS
PELIGROSAS
A DERECHAS

�

CURVAS
PELIGROSAS
A IZQUIERDAS

a,

PERFIL
IRREGULAR

RESALTO

BADEN

ESTRECHA�IIENTO
DE CALZADA

....

...

...
''

SEr::'.IALES DE PELIGRO (Hoja 11)

COLORES
DEL
DE
DE
ELE�IENTO DE SENALIZACION
SIIIBOLO SEGURIDAD CONTRASTE
ROJO
AMBAR
NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

R0,10

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

NEGRO

A�IARILLO

ROJO

&
A
&
A
&
�

�

�

A

COLORES
DEL
DE
DE
ELE�IENTO DE SENALIZACION
SIMBOLO SEGURIDAD CONTRASTE

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

SEMAFOROS

1\

NEGRO

AMARILLO

ROJO

CURVA
PELIGROSA
A DERECHA

11

NEGRO

AMARILLO

ROJO

CURVA
PELIGROSA
A IZQUIERDA

l..

NEGRO

AMARILLO

ROJO

CURVAS
PELIGROSAS
A DERECHAS

�

NEGRO

AMARILLO

ROJO

CURVAS
PELIGROSAS
A IZQUIERDAS

.J t

NEGRO

AMARILLO

ROJO

PERFIL
IRREGULAR

�

NEGRO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AMARILLO

ROJO

RESALTO

BADEN

ESTRECHA�IIENTO
DE CALZADA

.J:.

'

�

&
&
&
A
A
4
�

&
&
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja 11)
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja 1)

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

PANEL
DIRECCIONAL
ALTO

PANEL
DIRECCIONAL
ESTRECHO

PANEL DOBLE
DIRECCIONAL
ALTO

PANEL DOBLE
DIRECCIONAL
ESTRECHO

PANEL DE ZONA
EXCLUIDA
AL TRAFICO

CONO

SIMBOLO

((((
<<<<

(0)
<O>
■■■

-•

COLORES
DEL
DE
DE
SIIIBOLO SEGURIDAD CONTRASTE

ROJO

ROJO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

-

PIQUETE
ELEMENTO DE SENALIZACION

((((

BALIZA DE
BORDE DERECHO

BALIZA DE
BORDE DERECHO

((}}

HITO DE BORDE
REFLEXIVO Y
LUMINISCENTE

I

■■■

a

ELEMENTO DE SENALIZACION

ROJO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

NARANJA

NARANJA

NARANJA

¡

ROJO
BLANCO

ROJO
BLANCO

ROJO
BLANCO

�

ROJO
AMBAR

BLANCO

BLANCO

�

<<<<I

<<>>

COLORES
DEL
DE
DE
SIMBOLO SEGURIDAD CONTRASTE

�

GUIRNALDA

'

I

BASTIDOR MOVIL

(Segun senoles i teriores)

EL

t�

,.:=OLOR

Lh

SEGURETA,T

EL

(1)

COLOR

E1',1

COLOR
COLOR

VERMELL
MARDNJAT
CROC

.

C:íTI/AULACIÓ

LA

SEGURETPT
1\PLICPDO

SIGNIFICAT
Jl.TURAílA

VERM[LL

(11)

' ·:;~nyols d 'o I uroda.
• Seriy,)ls de prohibir,ió.

PROHIB!CIÓ

Disposilius de connexió i

PERILL, EXCJT",Ció, PASSIÓ.

1

INOUIETUD

' Localitzai:ió i senyo!itzoció corilroi11c211dis.

' 1\CTIVITAT.

VfRD

OUICTUD, REPóS, RE.LAX�C:IÓ.

GROC

FRED, LENTIJUD.
�PATIA, [t[JX.\DES,\

BLAU
VIOLETA

I.\TENCIÓ

' :,envol� ci' olurocio.

Z01,IA

• S:::n11ol3 de p1oilit1ició.

DE PfRILL

'.olTUJi,CIÓ
DE SEGl!RETAT

PER L, OUAL COSA, EN LA INDúSTRJ , NO <;'HAURM✓ D'UTILITZAR COLORS i-t)RE, O ':.r::DMHS,
DDi'J,\T QUE MABOÓS EXlflEMS SóN HRJUlJICJALS.

de rnrr2dors de sorlido de socors.

OBLICiCIÓ
L�,. RULEXl(J DE IJ,, LLUl,i

rn

COLOR

rnsmEs I PARt S VAR)t. ,:,��01-!S EL COLOR, 1 :1:R�:

REFLEXió

BLé,i!C

85 !�

JARFIL

70

;1/�

55

;1/�

CREMI,
BLAU CEL
VERO CIJ.R
BLé,U CL,LR
1

1Je porlor equip de prolecció personal.
personol.

65 ��

CIJLOR DE SECURCTAT
\,'EfsMELL
GROC

COLOR DE CIJNTRA'.:,T

COLOR DE '.Ji �BOL

BLiJ,!C

Nfr;PE

BLANC

BLA1,1c

m,:,1,1c

BLANC

NEGRl

VER

Blf'U

60 %
50 %

f1IEGRt:

rrnrn

PER EVlTAR ELS INCONVENIENTS fiERiVATS O[ LA OIFICIJLTAT QUE
ALGUNE PERSONC
PER Dl:;TINGIR EL'., COLORS, AOUE�.TS E:; CílMPLH![JIT[N A�!b fORM[S GtOMtTRIOUES.

FORMA GEOM(mlC/1 DEL '.:;Ei'ii!'L

(�)

OBLIGACJó O

=1

ADVERTENCl1\

6
[]

ESPECIFIC11CIÓ
PROHIBICIÓ

DE PERILL
11,1FQRMACIÓ
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VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICIÓN DE PASO

VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA
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MALLAZO METALICO

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVAI\IIZADA
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MALLA GALVANIZADA

1

BASE DE HORMIGON PARA
SUJECCION DE POSTES

mmmmfflffl;g¡---
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�

n

'--------3,50-----_.J

11

�

11

roo
lii

íí

ALAMBRE HORIZONTAL P 4'5 mm.
ALAMBRE VERTICAL 0 3'5 mm
POSTES O 40 mm.

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPORADOS
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ANDAMIO DE

BORRIQUETA

Al�DAMIOS DE BORF�IOUETfiS.

e
...

---

, .....

.

C1
\._-

DO!

. p\

-�

i•!O
SOBRECARGAR LOS TABLONL.:; COM EXCESW1 CANTID�-□ ll[ MATERJALES COiHNTPADOS
l
E ✓ UM Ml'.::MO rumo QUE PODRIA D[SEQUILIBRA,R O INCLU'.:,0 Llff,i,R A PARTIR LOS TABLOi![S
REP/i,RTIE EL PESO DE MANERA UHIFOR �E Y SIH CARGAS EXCESl1/t,S_

i•!O UT!l!ZAP PARA EL APOYO DE LOS TABLONf3,
BORRIOUE1AS.
Altura de trabajo inferior a 2 metros.
Ancho mínimo de tablones 0.50 metros.

orno nrnnno

DISTINTO DE L1\S

ANDAMIOS DE BORRIOUETAS.

ANDAMIOS DE BORRIOUETAS.

TABLONES

BORRIOUETA

MAXllvlO 3.00 lfüROS

LA ANCHURA l�INll�A DE LA PLATAFORlvlA DEL ANDAl�IO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORlvlA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERllfüRO.

EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

51 LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES lvlAYOR DE 3 lfüROS, EXISTE EL PELIGRO QUE
LOS TABLONES DE LA PLATAFORl�A PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROlvlPERSE.

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREl�OS.
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EXCAVACIONES 11

EXCAVACIONES 1
ZONA LIBRE
DE CARGAS

ZONA LIBRE
DE C.A.RG.A .S

BARANDILLA
DE
SEGURID.A .D

T

VACIADO DE --'�--- VACIADO NECESARIO
PARA LA CONSTRUCCION
SEGURIDAD

BARANDILLA
DE
SEGURIDAD

CAJON DE
SEGURID.A .D

PREC/i.UCIOI\IES Ei\l L/i.S EX

EX

101\IES

ENTIBACION

APILADO
DE
ESCOMBROS

101\IES 111

ZONA LIBRE
DE CARGAS
BARANDILLA
DE SEGURIDAD
LAMINA
IMPERMEABILIZANTE
DE PV.C. O SIMILAR
TABLONES DE COSIDO
DE LA LAMINA DE
IMPERMEABILIZACION

DE LA LAMINA DE
IMPERMEABILIZACION

CIMIENTOS

LIMITE DE
APROXIMACION
DE VEHICULOS

EXCAVACIONES
CON TALUD

151

APUNTALAMENT DE RASES

PROTECCIÓ DE RASES

Rasa sense apuntalament

Roses amb □puntoloment sense
sobrecllrrega

RASES

-f}/1/ ?'

�
-

-

---

'/
-

Rases amb opuntalament per
sobreclJrrega

Apun-t0.l0.nen-t
11é'r-t-lc.:sl

Rasa profunditot amb sobredirrega

Raso amb

1/

Amplad□ de rases en funcló de la seva
Cam a mí,1im I' esmentad□ amplado
0,50
0,65

m.
m.

1,00 m.

fins
fins

fins
fins

a
a

1,00
1,50

que sigui de:

m. de profunditot
m. de profunditot

m. de profunditot
m. de profunditot

fins a
m. de
per a més de 4,00 m. de

sobrecarrega lleugera
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-
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-
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□
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□
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□
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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA
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CABLE CONDUCTOR:
De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerdo
°
circulor con un moximo de 7 olambres. Resistencio electrico o 2D
no superior o 0.514 Ohm/km.
lro tendido sobre el terreno. Los uniones de los cables entre si, con
los mosos metolicos y con el electrodo de
se horon mediante
piezas de empalme que seon odecuodos y que
los
de contacto de formo que se produzco uno
efectivo.

tt�

ELECTRODO DE PICA
De ocero recubierto de cobre y diometro de 1.40 cm. y uno
longitud de 200 cm.
Ira soldado al cable conductor, mediante soldoduro oluminotermico.
El incodo de lo pico se efectuara con golpes cortos y no
fuertes,
de manero que se gorontice uno penetrocion en el terreno,
roturas.
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ESQUEM.� UNI FIL.�R DEL CUADRO .�UXILIA.R ELECTRICO
DE OBRA. PA.RA. M.�QUl��A.R
PORT�TIL.

DETALLE DE A.RQUETA. O REGISTRO DE LA. TOM.� DE TIERR.�
Arqueta

PORTATIL (220

E= 1/25
Tubo de hierro galvonizodo o cobre

l

220 V.

1

o

o

o o

HERRAMIENTAS PORTATILES

Cuadro con proteccior, frente o cortocircuitos y corrier,tes de defecto.
Se ir,stoloro en las plantos o zor,os er, donde se precise su utilizocior,.

Las
de acero galvanizado seran como m1nimo de 25 mm. de diametro.
Las
de cobre seran como mínimo de 14 mm. de diametro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como m1n1mo
60 mm. de lado.
Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec
trice de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.
Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
los maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
decir amorillo/verde
La
del conductor de proteccion sera como mínimo lo
en la
siguiente tabla, poro un conductor del mismo metal que el de los conductores
activos y que este u
en
Seccion
Seccion
el mismo cable o conolizacion
de los conductores
min1mo
que estos ultimes.
de fose
de los conductores
Si el conductor de
de lo instolocion
de proteccion
no estuviera ubicado en el
Sp (mm2)
S (mm2)
mismo cable que los conduc
tores
lo
m1n1mo
S <:: 16
s
obtenida en la tabla debera ser
16 < S <:: 35
16
como mínimo 4 mm2.
S/2
S > 35

l��STALACIO�� DE GRUPOS ELECTROGENOS

DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU EIITORIIO
SOBRE
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE
PROTECCION

DISTAIICIA
(m)
* a

TERRENO CARRETERA
7

EDIFICIOS
FC.
CATENAR · Rlo - CA.11 AL ARBOLES '-------S/ ELECT. FC. ELECT. IIAVEGABLE
ACCESIBLE NO ACCES.
7

3

* o

2

5

4

2'5 + G como mínimo de t20 m.. siendo G el galibo

ELECTRODO DE TOMA DE

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

!·IOTA: Estos distancias mínimos seron radiales y se tienen que conservar en los condiciones mas
desfaborables de temperatura (aumento de flecha por color o por manguito de hielo).
En general. puede existir uno voriocion del orden de 1 m. en lo flecho de un conductor
entre epocas de frio y de calor.
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REDES (CA.IDA.S DE PERSONAS)
TRAYECTORIA DE CA.IDA. DE UNA PERSONA. AL VACIO

TELEFO�� OS
DE
EMERGENCIA

0IRECCI0N DE LA OBRA

1:

NIVEL DE TRABAJO

leiil BO��BEROS
POLICl�1
1ci�1 NACIONAL
GU�1PDl�1
l�I CIVIL

1:
1:

lil

1:
1:
1:

n

¡��
�

SERVICIO MEDICO
Dr.
MEDICO ASISTENCIAL
PARA LA OBRA
Dr.

AMBULANCIAS

1 ���� • 1 Híl:3- TA FC;
1

1
1
�-----1-�1

1:

1
U)

1
c.n

1
1

1

-

1

1

1 1

�1�1 1----------+--1 1

(_f)UJUJ(_f)(_f)

U)

o o o ooo
--sc::J- O,l"]¡---...Q1-...r")
�I �11")1")��

o
0
L.C)

6 metros

2 2 22222 2
Q) Q) Q) Q)Q)Q)Q) Q)
E E E EEEE E
o
C0
�

A PARTIR DE 6 METROS. LA RED NO ES EFICIENTE
1

Escalo 1/100

DIL

i\!

OPORTE TIPO

CEi\!

Pr-:OTECCJOl'-1S
(BOTES

DE

INDIVIDUALS

SEGURETAT

�

REFORc: OS).

PUMTERA

�
r

: .. �

SOPORTE " TIPO - 3 "

SOPORTE " TIPO - 2

SOPORTE " TIPO - i
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PROTE C'l�IOÍ'sJS
�

JN[)JVIDUALS

DE

lf'J[11v1 DUALS

SEG,, .,JPETAT)

SEGURETA
· T

11)

OCULéRc,

(

·º/

Bisell

Corbo bose

Cen 1 r�. de· Rtf'°re11cio
·,

Eix Vertical

.

n 1
=R

11\!DIVIDUALE-3 (GAFAS DE ·sEGURID/-' .O 1)

PAflLL1\ DE ':,UJfCílm! JIPO ESPATUI).

Co11ol de runo

¡ �----�/_ro_rL- �L
____

DETALLE ;,
Pion tu

1,:olla de pr□l8CCÍÓ

PATILLA UE 5IJJECCION TIPO U,BLE
1<

º("\. =·c-------+----------,==-c�,

Conl2nidor
'�/------
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.;��/
r <)}

<=-------------.

e

;,�<;·· .""" ·,;,�>:Jffi�

h-.�------�-L'
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�
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Pin nin

DET1\ill 8
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1=- 0R!,1lES

SE1�ALES PARA. JviMIEJO DE GRUA�

EY'I

1 t

BR.AGUES

j

SER

-1
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,

�= =
= = = ;=�===========
= = ==; �= =DESCUISO
=
DESCEf\!SO LEiHO
DETEr!CION
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BIDA LEIITA
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PODEl'I
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BRAGUE: J-JO :;'HAN DE CREUAR MAi. SI ES MUNTI)! Ul•iA �OBRE L'ALTRA, POT
PROOUIR-SE EL TRENCAMENT DE LA BR '/1. QUE CIUEOA AGf\FAOA.

�============: �============: �------,
Fli'I DE M. 11100

ACOMPAl-iAMIUHO

DETENCIOi'J URGrnTE

Tt

;:== = ==========- -----=== = = =
=;--;:�----==-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=
DESh_, ZAMIEfl!TO HORIZOmAl_ LEl TO
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AI\IGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLII\IGAS PARA EL
MAIN EJO DE MATERIALES COIN LA MISMA ESLIINGA.
Eslingas de cadena de dos
ramales, norma DIN 695

Cuadro de ejemplo, suponiendo que uno
seo capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30'.
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5
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6
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7
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8
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5'1
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592
25000 19500 14000
592
57
28000 21700 15500
60
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Lo cargo moximo que puede soportar uno
por los ramales de lo mismo. A mayor

depende, fundamentalmente, del angulo formado
menor seró lo capacidad de cargo de lo

º
NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90 .
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.
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Los valores de la
de la cadena 1(, se calcularan coma multiplos del paso t, segun DIN 766.
Estas eslingas se
tambien con argolla en
de
como resistentes solo dos de ellos.
Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se
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A PIE DE OBRA

COLOCACIO�� DE GRLPAS E�� LAS GAZAS
(Metodo de instolocion de los grapas)

El numero de perrillos y lo seporocion entre los mismos depende del diometro del cable o utilizar,
Uno orientación lo do lo tablo
DIAMETRO DEL CABLE (mm)
Hasta
de '12
de 20
de 25

w

DE PERRILLOS

12
o 20
o 25
o 35

3
4
5
6

DISTNlCIA ENTRE PERRILLOS
6
6
6
6

diometros
dio metros
dio metros
dio metros

�

=
(_)
=C
Lu
o_
C)

=
=C

Normas o tener en cuento
Por lo sencillo de su construccion, los Gozos confeccionados con perrillos son los mas empleados
poro los trabajos normales en obro,
Es importante tener en cuento su formo de construccion, poro poder evitar ol moximo occidentes
de cualquier tipo,
Uno molo colococi6n de los perrillos puede dañar el cable que vo o soportar grandes tensiones,
con lo que
graves occidentes,
de lo Gozo puede tener como consecuencia, lo coida de lo cargo,
Uno molo
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APLIC,�Clml DE L,� PRIMERA GR�P,� : Se dejoro uno longitud de cable adecuado
poder aplicar los grapas en numero y espaciamiento dados por lo tablo,
coloco lo
o uno distancio del extremo del cable igual o lo anchura
Lo concavidad del perno en formo de U aprieto el
de lo base de lo
extremo libre del
,�PRErnR L,� TUERCA cmi EL P,�R RECOMrnDADO,
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Formo correcto de construccion de uno Gozo
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APLrnClml DE L,� SEGUtmA GR�P,� : Se colocara ton
o lo gozo como
seo
Lo concavidad del perno en formo de U, aprieto el extremo libre del cable,
NO �PRETAR L,�s TUERCAS A Fmmo,
mendodo,
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APLrncimi DE L,�S DEM,�S GR�P,�S Se colocaron distonciondolos o portes
les entre los dos primeros (A distancio no mayor que lo anchura de lo base
de lo grapo), Se giran los tuercas y se tenso el cable,
APRETAR A FmWO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el por reco
mendado,

DETALLE DE BARANDILLA EN HUECOS DE ASCENSOR

ESCALERAS DE MANO
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN SUBIDA Y BAJADA)

RODAPIE DE 20 cm. DE ALTURA

SI
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PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO
POSICIONES INCORRECTAS DE ESCALERAS DE MANO

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPAL�IE
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.

EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTATILES CON BASES
ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

LOS LARGEROS SEPAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSA�IBLADOS Y NO CLABADOS.

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO
TOPALL PERA VEHICLES AUTOMÓVILS

Variable segons tipus de terreny
1,00 m.
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ANNEX NÚM.4 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Tipus de
Control:

ASSAIG
1.1 Base i replè
Materials
Descripció
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103‐101‐95 o NLT 104

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐
103 o NLT 105 i UNE 103‐104 o NLT 106

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐500 o NLT 107

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐501 o NLT
108

Determinació de l'índex CBR en laboratori, sense incloure
l'assaig Proctor(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103‐502 amb compactació del Proctor
Modificat

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103‐204

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

Assaig d'inflament lliure sobre mostra inalterada(per dia).

Assaig de col.lapse en sòls, segons norma NLT‐254:1999

1,00

Determinació qualitativa de la presència de sulfats
solubles de mostra de sòl s/UNE 103,201:1996

1,00

UNITAT

AMIDAMENT
Tipus de
Control:
1,00

Execució
Descripció
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D‐
2922 I ASTM D 3017 e1

Resultat

20,00

1,00

1,00

Assaig de placa de càrrega, sense incloure reacció, amb
placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
NLT‐357/98

2

1.2 Tot‐ú artificial
2,00

1,00

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE‐103‐101‐95

1,00

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐
103 o NLT 105 i UNE 103‐104 o NLT 106

1,00

Determinació de la resistència a la fragmentació pel
mètode de Los Ángeles segons la norma UNE_EN 1097‐2‐
99

1,00

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933‐8

1,00

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat segons la norma UNE_EN 933‐3:1997

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 933‐5

1,00

Humitat natural

1,00

TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I
4 GARBELLADA
Descripció

Ensayo del azul de metileno, según UNE‐EN 933‐9;1999

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103‐501 o NLT
108

1,00

1,00

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103‐101 o NLT 104

1,00

Determinació quantitativa del contingut de matèria
orgànica, en presa de mostra del substrat vegetal segons
les normes UNE 103204:1993 i UNE 103204 ERRATUM.

1,00

Determinació de l'índex CBR en laboratori, sense incloure
l'assaig Proctor(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103‐502 amb compactació del Proctor
Modificat

1,00

Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra
del substrat vegetal

1,00

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103‐204

1,00

Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra
del substrat vegetal

1,00

1,00

Determinació del contingut de nitrogen, en presa de
mostra del substrat vegetal segons la norma UNE
77305:1999

1,00

Determinació del contingut de calci, en presa de mostra
del substrat vegetal

1,00

Determinació del contingut de carbonat calcic, en presa
de mostra del substrat vegetal

1,00

Determinació del contingut de magnesi, en presa de
mostra del substrat vegetal

1,00

Determinació del contingut de sodi, en presa de mostra
del substrat vegetal

1,00

Prova de salinitat

1,00

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE_EN 1744‐1:1999

Assaig de placa de càrrega, sense incloure reacció, amb
placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
NLT‐357/98

2,00

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D‐
2922 i ASTM D 3017 e1
5,00

2 FORMIGÓ
2.1 HM‐20 Paviments

Presa de mostres de formigó fresc,mostreig de formigó,
realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc(5) provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE 83300, UNE 83313, …

3

Determinació del pH en presa de mostra del substrat
vegetal segons la norma UNE 77306:1999.
Conjunt d'assaigs per classificar una mostra de substrat
vegetal com a terra de jardineria

1,00
1,00

173

ANNEX NÚM.5 GESTIÓ DE RESIDUS
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GESTIÓ DE RESIDUS
1.Introducció i objectius
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, “por el cual se regula la producción y gestión de los
residuos de construcciones y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de
construcció i d’enderrocs.
El present estudi de gestió de residus del “Projecte d’urbanització de l’ampliació de la vorera davant de la
parcel.la de la B2 del sector Millàs”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant
l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la
normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal.
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat
amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
2.Definicions i conceptes

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus
de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de
residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i
demolició els treballadors per compte aliè.
3.Tipologia de residus generats
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons
el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg,
mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos
(especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa
en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:


Terres



Roca



Formigó (paviments, murs, ...)

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.



Mescles bituminoses

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar
lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així
com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als
éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.



Cablejat elèctric



Restes vegetals



Metalls



Maons



Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE,
del 12 de desembre.

Productor de residus de construcció i demolició:





La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
RUNA:
17 01 01

Formigó
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17 01 02

Maons

17 04 09

Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 01 03

Teules i materials ceràmics

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 02 02

Vidre

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 05 04

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

FUSTA:
17 02 01

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER
Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

FERRALLA:
17 04

Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01

Coure, bronze, llautó

17 04 02

Alumini

17 04 04

Zinc

17 04 05

Ferro i acer

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:

RESTES VEGETALS:
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent
a les restes vegetals.
02 01 07

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:


Paper i cartró



Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats
en cap altra categoria.

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
17 09 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,
revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

17 09 03

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies
perilloses.

17 02 04

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 08 01

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i
elaboració d’aliments.
02 01

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca

02 01 08

Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

4.Volum de residus d’ enderrocs generats en obra

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Sí

No





Segons l’article 4 del 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’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per

utilitzar‐los al mateix emplaçament?



Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es
generen en obra.

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra

sense gairebé generar residus?



La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus
(CER), definida en l’aparat A13.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha
realitzat mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el següent full.

3

S'ha modulat el projecte per minimitzar els retalls?





4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?





Estimació i tipologia dels residus

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.



L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció.
Tipologia2

Materials

Volum
Operacions de gestió de residus

Inert, No Especial, Especial (m3 de residus)
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.
170101 (formigó)
170504 (terres i pedres diferents dels codi
170503*)

Formigó
Inerts

Total (4)
2

Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.

4

Excepte els residus Especials.

5,38
245,57
250,95

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d‘urbanització estigui formada per la
segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico‐
químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

Mesures per la prevenció de residus a l'obra

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament
a dipòsit controlat.

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal
de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir‐ne la seva
producció.

En aquest cas, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col∙locaran en diferents
contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada
recipient.

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus:

Taula 3. Resum de la gestió de residus:

* Els quals contenen substàncies perilloses.

Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

Separació
segons

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
tipologia de
residu

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
 Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.

espai a l’obra.

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació.

líquids per tal d’evitar fuites
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus
especials

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
 Formigó: 80 T
 Maons, teules, ceràmics: 40 T
 Metall: 2 T

Inerts

 Fusta: 1 T

 contenidor per

 contenidor per Inerts Ceràmica
altres inerts

 contenidor per

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

 Vidre: 1 T
 Plàstic: 0,5 T
 Paper i Cartró: 0,5 T.
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de
febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat).

No
Especials

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per

 contenidor per plàstic
paper i cartró

 contenidor per

 contenidor per MBC...
...

 contenidor per

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora

 contenidor per metall
fusta

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen les següents:

Especials

 contenidor per Inerts barrejats
Inerts Formigó

Inerts+No
Especials

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments

Inerts + No Especials:
barrejats (**)

 contenidor amb Inerts i No Especials

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas,
derivar‐ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

accidentals
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar
els

envasos

dels

productes

Especials,

tenint

en

compte

les

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les
etiquetes.

2 Reciclatge
de residus
petris
inerts en
la pròpia
obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:(kg): 0 (m3): 0

5.Gestors de residus

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte l’àrid
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30%
menor al volum inicial de residus petris)(kg):0(m3): 0
3 Senyalitza
ció dels
contenido
rs
Inerts

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva
prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐
guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell
específic per a cada tipus de residu:
fusta

Especials

En aquest cas, i per aquesta obra, es poden portar el residus a l’abocador situat a El Papiol.
DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA AMPLIACIÓ)
INSTAL∙LACIÓ

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de
terres i runes)

No
Especials
barrejats

A continuació proposem un gestor de residus proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus no especials,
formigó i inerts generats al llarg de l’obra.

ferralla

paper i
cartró

plàstic

Cable
elèctric

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot
servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de
residus Especials.

Estat
en Servei

Codi Gestor
E‐921.06

Telèfon
936731842

Tipus de residu gestionat
Runes

Fax

Adreça física
CTRA. C‐1413 (PEDRERA SÍLVIA
AMPLIACIÓ), KM.4,3
08754 EL PAPIOL

a/e
marutepapiol@gmail.com

Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL∙LACIÓ
Nom del titular
RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA
2

Adreça

Telèfon

C/ BOLIVIA, 2

936731034

EL PAPIOL (08754)
LOCALITZACIÓ

Coordenades UTM ETRS89

Veure Localització X:416770 // Y:4589184
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6.Pressupost
La valoració econòmica dels treballs de gestió de residus s'ha tingut en compte en l'elaboració de les diferents
partides d'obra que conformen el projecte, incorporant el cost d'aquests treballs al preu de les diferents
partides.
El cost d'aquesta gestió està inclòs en el pressupost general del projecte.

ANNEX NÚM.6 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO

RESUMEN

UD.

A0121000

Oficial 1a

h

PRECIO/UD.
27,91

CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO/UD.

B7B111D0

Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140-190g/m2

m2

1,41

Oficial 1a
A0127000

Oficial 1a col·locador

A012H000

Oficial 1a electricista

h

27,91

h

28,84

Oficial 1a colꞏlocador

Oficial 1a electricista
A012M000

Oficial 1a muntador

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
B9E13200

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

M2

7,18

BD5B1F00

Drenatge format pel sistema drenotube
Drenatge format pel sistema drenotube format per tub de polietilè de
diàmetre 160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil

m

17,00

Tub de polietilè corrugat diàm.ext 250mm
Peça de sifó diàm.250 polietilè
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am
banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

m
u
ml
ml

6,64
150,00
1,56
0,18

Pericó regist.form.prefabricat s/fons,60x60cmx65cm,p/instal.serv

u

32,69

m

0,79

m

1,29

u

4,07

u

6,30

u

0,02

u

0,10

u

0,16

M

1,82

M

1,47

u
U

12,50
0,38

u
u

4,69
45,62

u

126,00

m

1,38

u

75,00

m3

29,59

h

17,83

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

h

27,91

h

27,91

h

24,77

h

24,74

BD7JG180
BD7XX186
BDG312330
BDGZU010

h

24,77

BDK2UC30

h

29,73

h

23,30

h

24,09

Oficial 1a muntador
A012N000

Oficial 1a d'obra pública

A0137000

Ajudant col·locador

A013H000

Ajudant d'electricista

A013M000

Ajudant de muntador

Oficial 1a d'obra pública
Ajudant colꞏlocador

Ajudant d'electricista

banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instalꞏlacions de serveis

Ajudant de muntador
A013P000

Ajudant jardiner

A0140000

Manobre

A0150000

Manobre especialista

B0111000

Aigua

Ajudant jardiner

BFB26400

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

Manobre
Manobre especialista

BFB27400
m3

Sorra de pedrera per a morters
Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigon

t
T

19,45
19,45

T

20,38

t

19,93

t
t

20,00
21,30

t

14,04

m3

19,37

M3

17,62

m3
kg
T

6,42
1,53
117,66

Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigons
B0312020

Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters

B0312500

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

B0330400
B0332020

Grava de pedrera, de 30 a 50mm
Grava pedra granit.,p/drens

B033R500

grava reciclat form. 20-40mm

BFWB2605

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

BFWB2705

pedra granit. de >150mm, per a rebl.gabions

pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions
B0372000

Tot-u artificial

BFYB2305

Terra adequada
Clau acer
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS

BFYB2605

Calç aeria cl 90 per a construccio

B064100B
B064300B

Formigó HM-20/B/10/I
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

KG

0,25

m3
m3

69,89
69,52

Calç aèria cl 90 per a construccio

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,connect.pressió

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2705

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0532310

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,connect.pressió

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

Tot-u artificial
B03D5000
B0431000
B0512401

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm
B0342500

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters
Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,86

Aigua
B0310020
B0311010

Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2

BG22TH10

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïlla

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
BG380900

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2
B064300C
B064500C

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

m3
m3

69,52
67,76

Suministre i colocació de formigó HM-25/B/40/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, inclús ferrat amb quantia 85kg/m3
B06NLA1C

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-1

m3

69,46

Formigó neteja

Formigó d'ús no estructural de resist. 15N/mm2
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5N/mm2)
filferro acer galv.

B0B27000

Acer b/corrugada B400S

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGYD2000
BHWM1000

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió
P.p.accessoris p/colum.

BJS1U001

Boca reg 1''1/2,entrada lateral,a/caixa i marc

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BJS51730
m3

BR119015

m3
t
kg

66,57
38,89
2,19

kg

0,59

B0D21030

Tauló fusta pi p/10 usos

m

0,39

cu

27,09

m2

1,41

Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D629A0

Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos

B0D81580

plafó metàl·lic50x200cm,50usos

plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos
B0DZP500

part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm

u

Maó calat R-25, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon

u
m3

0,22
13,21

m3

3,59

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
B2RA7LP0

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B35A4148

gabió 1x4x1m acer galv.,d=2,4mm,8x10cm

gabió1x4x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla

Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.<1,2dS/m,granel

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
Compressor amb dos martells pneumatics

Compressor amb dos martells pneumatics, de 20 a 30kg.
C1103331

Retroexcavadora, de mida mitjana amb martell

C1105A00

Retroexcavadora de 74HP, martell 200-400kg

h

80,45

h

73,44

h

85,42

Retroexcavadora, de mida mitjana, amb martell trencador
Retroexcavadora de 74HP, martell 200-400kg.

0,59

part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm
B0F1K2A1
B2RA71H0

BR3P2210

C1101200

Puntal metàlꞏlic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ 100 PRF de Rain Bird o equivalent AMB
ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN P

capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ 100 PRF de Rain
Bird o equivalent AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN PERICÓ
amb regulador de pressió i connexió a cable de
comandament del programador.

filferro acer galvanitzat
Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

67,70

Formigó de neteja, amb una dosifiació de 150kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20mm, HL-150/B/20.
B06NN14C
B0710150
B0A12000

Placa de connexió a terra d'acer quadrada
Part proporcional d'accessoris per a conductors de

Boca de reg d'1''1/2 amb rosca tipus Barcelona, amb
entrada lateral, inclús caixa i marc de fosa

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10
B06NLA2B

BGD23220
BGW38000

C1311430

Pala carregadora petita sobre pneumatics

Pala carregadora de 8 a 14t sobre pneumatics
C1311440

Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana
Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana

h

103,61

C1312340
C1313330

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h
h

97,98
57,98

C1315010

Retroexcavadora petita

h

41,12

C1315021

Retroexcavadora, de mida mitjana amb martell

h

68,37

h

64,87

h

75,40

h

8,83

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Retroexcavadora petita

Retroexcavadora, de mida mitjana, amb martell trencador
C1331100

Motoanivelladora, de mida petita

C13350C0

Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Motoanivelladora, de mida petita
u

Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

57,39
C133A030

Compactador duplex manual de 700 kg

Pico vibrant duplex de 1300 kg
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

C133A0J0

Picó vibrant,plac.30x33cm

h

PRECIO/UD.
6,33

h

37,43

h
h

44,61
49,36

h

51,73

h

45,15

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm
C1501700

Camio de 7 t

C1501800
C1502E00

Camió per a transport de 12 t
Camio cisterna de 8 m3

C1503000

Camio grua

C1504R00

CAMIÓ CISTELLA H=10M

Camio de 7 t
Camio cisterna de 8 m3
Camió grua
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM
C1705600

Formigonera de 165 l

C170H000
C2005000

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Regle vibratori

D0701641

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

H

2,03

h
h

9,64
5,05

Formigonera de 165 l
Regle vibratori

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

87,24

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D0391311

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 Kg/m3 de ciment pòrtland

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l.
A0150000
C1705600
B0310020
B0512401
A%AUX001

1,050
0,750
1,520
0,200
1,500

h
H
t
T
%

Manobre especialista
Formigonera de 165 l
Sorra de pedrera per a morters
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

24,09
2,03
19,45
117,66
25,30

25,29450
1,52250
29,56400
23,53200
0,37950

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
D070A4D1

80,29

m3 Morter mixt de ciment portland

Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A0150000
B0111000
B0312020
C1705600
B0532310
B0512401
A%AUX001

1,050
0,200
1,530
0,725
400,000
0,200
1,500

h
m3
T
H
KG
T
%

Manobre especialista
Aigua
Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters
Formigonera de 165 l
Calç aeria cl 90 per a construccio
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

24,09
1,86
20,38
2,03
0,25
117,66
25,30

25,29450
0,37200
31,18140
1,47175
100,00000
23,53200
0,37950

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

182,23

187

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

RESUMEN

01

AMPLIACIÓ VORERA B2

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01.01.01

TALL AMB DISC

A0150000
C170H000
A%AUX001

Manobre especialista
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

A0150000
C1313330
F2R300E0
H1512021

Manobre especialista
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Protecció de voreres i vorada amb passera salva rases de plàstic reforçada
pel trànsit de camions

01.01.02.06

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

Tall en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
24,09
9,64
1,50

REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

6,82

Excavació recalçat h<=2,5m,terr.compac.,mitjans man.,terr.vora
Rebliment i piconatge amb graves
EXCAVACIO DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DE

01.01.01.03

NETEJA I ESBROSSADA

0,400
1,000
0,600
1,200
1,200

m3
m3
m3
m3
m3

148,99
39,45
10,65
10,36
3,59

0,006 h
0,010 t
0,030 h

103,61
51,26
51,73

Retroexcavadora de 74HP, martell 200-400kg
Camio de 7 t
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

01.01.01.05

TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA
SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA

01.01.02.08

0,065
0,050
0,300
0,008

h
h
m3
h

73,44
37,43
13,21
103,61

01.01.02

MOVIMENTS DE TERRES

01.01.02.01

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

14,74000
13,08120
7,68900
41,63260

1,100
1,050
0,440
0,278

h
h
h
%

51,73
51,93
3,58
1,50

56,90300
54,52650
1,57520
0,41700

TOTAL PARTIDA ...................................................

190,56

m3

0,050
0,050
1,150
0,035
0,040
0,025
0,012

01.01.02.02

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

h
m3
M3
h
h
h
%

23,30
1,86
17,62
64,87
75,40
49,36
1,50

TOTAL PARTIDA ...................................................

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

01.01.02.03

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN CAPA DE TERRA VEGETAL, REALITZADA AMB

3,59

28,07

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,035 h

97,98

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI

3,43

m3

Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km
C1501700

Camio de 7 t

01.01.02.05

CAMÍ D'ACCÉS A ZONA DE TREBALL

0,216 h

37,43

Ut d'obra totalment acabada i en funcionament DEIXANT LA ZONA AFECTADA
TAL I COM ESTAVA INICIALMENT.

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

01.02

PAVIMENTACIÓ

01.02.01

PAVIMENT PANOT P/VORER ,20X20X4CM,PREU ALT.,COL.TRUC MACET.

2,25

m3

0,045 h

97,98

4,40910

4,41

m2

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a, preu alt,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland.
B0111000
B9E13200
A0140000
A012N000
B0512401
D0391311
A%AUX001

Aigua
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Manobre
Oficial 1a d'obra pública
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
Sorra-ciment, sense additius amb 200 Kg/m3 de ciment pòrtland
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.02.02

BASE DE FORMIGO HM-200 - 15CM VORERA-20CM CALÇADA

0,010
1,020
0,270
0,430
0,003
0,031
0,183

m3
M2
h
h
T
m3
%

1,86
7,18
23,30
27,91
117,66
80,29
1,50

0,01860
7,32360
6,29100
12,00130
0,35298
2,48899
0,27450

28,75

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de
15cm en vorera i 20cm en calçada. Inclou la realització de forats repartits per tota la
llosa per tal que l'aigua que s'infiltra pel paviment no es quedi estancada i baixi cap
a la terra.
A0121000
A0140000
C2005000
B064300B

Oficial 1a
Manobre
Regle vibratori
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

01.02.03

PAVIMENT DE PANOT 20X20X8CM COL.LOCAT AMB MORTER

0,150
0,450
0,150
1,050

h
h
h
m3

27,91
23,30
5,05
69,52

4,22837
10,58985
0,75750
72,99600

88,57

m2

B9E132002
A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
A%AUX001
D070A4D1

Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Morter mixt de ciment portland

01.02.04

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20X20X4 CM RATLLAT O DE BOTONS
SEGONS EL CAS

1,020
0,880
0,285
0,010
0,003
0,312
0,050

m2
h
h
m3
T
%
m3

17,00
27,91
23,30
1,86
117,66
1,50
182,23

17,34000
24,56080
6,64050
0,01860
0,35298
0,46800
9,11150

58,49

m2

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, ratllat per invidents o de botons segons el cas , preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
B0111000
A0140000
A012N000
B0512401
D0391311
A%AUX001
B9E132001

Aigua
Manobre
Oficial 1a d'obra pública
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
Sorra-ciment, sense additius amb 200 Kg/m3 de ciment pòrtland
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,estriat o de botons

01.02.05

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS LBM -40-FP GARDEN , ADHERIDA
EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

8,08

pa

- protecció de voreres i vorada amb passera salva rases de plàstic reforçada pel trànsit de camions
- desmuntatge i acopi de instalꞏlació de reg existent previ tall segons especificacions
i prescripcions de brigades municipals
- moviment de terres necessari per adequar pendents i camí
- adecuació de la zona segons estipulacions de la DF i del Coordinador de Seguretat
i Salut.
- reposició posterior de jardineria, reg, vorera i vorada afectada
- extracció, guarderia i posterior recolꞏlocació del mobiliari urbà afectat

1,39800
0,82940
0,02100

0,010
0,270
0,430
0,003
0,031
0,183
1,020

m3
h
h
T
m3
%
M2

1,86
23,30
27,91
117,66
80,29
1,50
8,00

0,01860
6,29100
12,00130
0,35298
2,48899
0,27450
8,16000

TOTAL PARTIDA ...................................................

8,08488

TOTAL PARTIDA ...................................................
Treballs per conformar un camí provissional d'accés a zona de treball . Treballs consistents en,

23,30
75,40
1,50

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

3,59

3,42930

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.01.02.04

EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

m3

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i
càrrega sobre camió
C1312340

01.01.02.09

0,060 h
0,011 h
0,014 %

TOTAL PARTIDA ...................................................

3,59000

TOTAL PARTIDA ...................................................

6,42

m2

Paviment de panot de 20x20cm i 8cm de gruix, color gris, preu superior
col.locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment i enllerdat de morter.
Per la zona de pas de vehicles

m3

1,000 m3

12,18

6,42000

TOTAL PARTIDA ...................................................
1,17665
0,09300
20,26300
2,27045
3,01600
1,23400
0,01800

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA7LP0

6,42

TOTAL PARTIDA ...................................................

Subministrament i col.locació de base de tot-u artificial ZA-40, amb transport a peu
d'obra, estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Manobre
Aigua
Tot-u artificial
Motoanivelladora, de mida petita
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Camio cisterna de 8 m3
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

1,000 m3

REPÀS+PICON.SÒL RASA,AMPL.>2M,M.MEC.,95%PM

Manobre
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

11,44

ut

33,50
29,73
51,26
96,82

917,77

8,40710
3,77000

TOTAL PARTIDA ...................................................

4,77360
1,87150
3,96300
0,82888

h
h
t
t

A0140000
B0111000
B0372000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX001

Terra adequada

A0140000
C13350C0
A%AUX001

2,69

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

C1503000
CR11B700
CRE23000
A%AUX001

57,98
75,40

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,440
0,440
0,150
0,430

IMPORTE

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

122,18

C1312340

TOTAL PARTIDA ...................................................

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
Camio grua
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador
Motoserra
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL m3
ADEQUAT

m2

C1105A00
C1501700
B2RA71H0
C1311440

0,145 h
0,050 h

TOTAL PARTIDA ...................................................

Demolició de panot o paviment de lloses de formigó (inclou guals) i base de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, de forma manual o mecànica, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

A012P000
A013P000
B2RA9SB0
B2RA9TD0

01.01.02.07

B03D5000

0,62166
0,51260
1,55190

TOTAL PARTIDA ...................................................
DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ

216,81000
231,92000
128,75000
340,29000

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons
indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

59,59600
39,45000
6,39000
12,43200
4,30800

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica
sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.Inclou l'extracció d'arbustos.

01.01.01.04

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

m2

Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
Camio grua

SUBTOTAL

24,09
57,98
25,75
37,81

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

C1311440
B2RA9SB0
C1503000

PRECIO

m3

C1313330
C13350C0

ut

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb excavació del
terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador
E2232413
F228AJ40
G2225123
F2R45039
F2RA7LP0

h
h
m3
m2

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

4,81800
1,92800
0,07200

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.01.01.02

9,000
4,000
5,000
9,000

TOTAL PARTIDA ...................................................

ml

0,200 h
0,200 h
0,048 %

CANTIDAD UD

29,59

m2

Membrana per a impermeabilització tipus LBM (SBS)-40-FP garden , adherida en calent, prèvia imprimació tipus Emufal TE o equivalent
A0127000
A0137000
B71190L0
B7Z24000
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,300 h
0,150 h
1,100 m2

27,91
24,77
8,46

8,37300
3,71550
9,30600

0,300 kg
0,121 %

0,95
1,50

0,28500
0,18150

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.02.06

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS LBM -40-FV GARDEN , ADHERIDA
EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

m2

Membrana per a impermeabilització tipus LBM -40-Fv garden , adherida en calent,
prèvia imprimació
A0127000
A0137000
B7119080

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de

0,300 h
0,150 h
1,100 M2

27,91
24,77
7,18

8,37300
3,71550
7,89800

21,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

RESUMEN

B7Z24000
A%AUX001

feltre de fibra de vidre de 100 g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANTIDAD UD
0,300 kg
0,121 %

PRECIO

SUBTOTAL

0,95
1,50

0,28500
0,18150

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.02.07

MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PERMEABLE AL
VAPOR NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, AMB MASSA ESPECÍFICA DE 136

IMPORTE

B7ZZ111B
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Tatxes d'acer de 30 mm de llargària
Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor tipus Drentex Protect
plus
Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,300
0,150
0,300
1,210

h
h
cu
m2

27,91
24,77
2,53
2,66

8,37300
3,71550
0,75900
3,21860

0,700 ml
0,121 %

0,95
1,50

0,66500
0,18150

VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10MM GRUIX I 300MM ALÇADA AMB RODÓ
SUPERIOR DE 2CM DE DIÀMETRE

Oficial 1a
Manobre
Formigó d'ús no estructural de resist. 15N/mm2
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària amb rodó
superior de 2cm de diàmetre

01.03

XARXA D'ENLLUMENAT

01.03.01

MOVIMENTS DE TERRES

01.03.01.01

EXCAVACIO DE RASES I POUS

0,150
0,150
0,045
0,077
1,050

01.03.01.02

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

27,91
23,30
66,57
1,50
44,20

4,18650
3,49500
2,99565
0,11550
46,41000

01.03.01.03

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT

23,30
57,98
1,50

h
h
h
%

0,300 h
0,010 h
0,300 h

23,30
24,09
8,83
1,50

1,48258
1,07056
0,38852
0,03900

01.03.01.05

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA A.GALV. 500X500X3MM

h
T
h
h

A012H000
A013H000
BGD23220
BGYD2000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
Placa de connexió a terra d'acer quadrada
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.03.03.04

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

24,09
80,45
8,83

01.03.03.06

PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

OBRA CIVIL

01.03.02.01

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT

10,75

24,09
19,45
8,83
85,42

A012N000
A0140000
B0710150
BDKZ3150
A%AUX001

6,08273
36,07975
0,70640
8,54200

0,95172
0,49480
1,85640

0,014 %

1,50

0,02100

2,000
1,000
0,001
0,003
55,000
0,049
0,791
0,100

01.03.03.08

0,040
0,040
0,022
1,020

h
h
%
ml

28,84
24,74
1,50
2,20

1,16514
0,99950
0,03300
2,24400

4,44

pa

37,43
103,61

3,59

25,00

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 425X425X35MM ut

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5N/mm2)
bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,350
0,350
0,004
1,000

h
h
t
UT

0,179 %

LLUMENERA LED TIPUS SCL CITIMAX AMB FIXACIÓ VB DE CARANDINI O
EQUIVALENT ,DE COLOR PLATA, AMB EQUIP I LÀMPADA DE LED.DE 25W

Llumenera

51,41

27,91
23,30
38,89
23,03

9,76850
8,15500
0,15556
23,03000

1,50

0,26850

LED

tipus

SCL

CITIMAX

41,38

ut

amb

fixació

VB2

(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC) de Carandini o equivalent de
25W 4000K,de color gris plata, amb equip i làmpada de led. Amb

Driver model ti‐

tanium de Philips o equivalent, regulable, amb reducció del 30% de potèn‐

8,08488
2,27942

cia a partir de les 23 h.
10,36
A012H000
A013H000
BHN21245

3,59000

A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
Llumenera LED tipus SCL CITIMAX amb fixació VB2
(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S-REG.CI.C-PROTEC ) de Carandini o
equivalent de 25W
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

3,59

0,350 h
0,350 h
1,000 UT
0,188 %

28,84
24,74
382,00

10,09400
8,65900
382,00000

1,50

0,28200

TOTAL PARTIDA ...................................................
CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

401,04

ml

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

ut

H
h
m3
T
u
m3
%
m3

3,32

ml

TOTAL PARTIDA ...................................................

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x60 cm, per a instalꞏlacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
Oficial 1a paleta
Manobre
Aigua
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
Maó calat R-25, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I
Morter mixt de ciment portland
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima

28,84
24,74
1,82

Partida per la connexió de l'enllumenat públic a la línia existent d'enllumenat.

01.03.03.09

01.03.02

26,31

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 425x425x35 mm tipus
TH40 de Benito Urban o equivalent i de 25 kg de pes, colꞏlocat amb morter. (Si coincideix amb una zona de pas de vehicles haurà de ser D400)

7,29927
0,80450
2,64900

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0122000
A0140000
B0111000
B0512401
B0F1K2A1
D070A4D1
A%AUX001
B064300C

0,033 h
0,020 h
1,020 M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Conductor de coure de designacio UNE RVFV 0,6/1 kv,

01.03.03.07

m3

1,000 m3

4,83531
4,14791
12,50000
4,69000
0,13500

m

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïlla
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

A012H000
A013H000
A%AUX001
BG31H560

2,98

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA7LP0

28,84
24,74
12,50
4,69
1,50

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.03.01.06

h
h
u
u
%

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, colꞏlocat en tub.Les connexions a cablejat existent no es poden fer a
arquetes, s'han de fer a fanals.

m3

0,216 h
0,022 h

300,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Camio de 7 t
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

0,166
0,166
1,000
1,000
0,090

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

C1501700
C1311440

8,64

u

TOTAL PARTIDA ...................................................

m3

0,250
1,855
0,080
0,100

2,91284
3,74811
1,49940
0,38000
0,10050

PA

01.03.03.03

10,65

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra calcarea en tongades de 25 cm
com a maxim.
Manobre especialista
Sorra de pedrera de pedra calcaria, per a formigon
Compactador duplex manual de 700 kg
Pala carregadora petita sobre pneumatics

28,84
24,74
1,47
0,38
1,50

m3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SORRA DE PEDRA C

A0150000
B0311010
C133A030
C1311430

h
h
M
U
%

TOTAL PARTIDA ...................................................

01.03.03.05

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.03.01.04

PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES.

1,86400
8,75498
0,02850

m2
0,063
0,044
0,044
0,026

0,100
0,150
1,020
1,000
0,067

TOTAL PARTIDA ...................................................

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria amb material adequat (no inclou material),
segons Plec de Condicions, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb humectació i
compactació del 95% PM
Manobre especialista
Retroexcavadora, de mida mitjana amb martell
Compactador duplex manual de 700 kg

01.03.03.02

A%AUX001

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0150000
C1103331
C133A030

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

57,20

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
Manobre
Manobre especialista
Compactador duplex manual de 700 kg
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

A012H000
A013H000
BG380900
BGW38000
A%AUX001

TOTAL PARTIDA ...................................................

m3

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
A0150000
C133A030
A%AUX001

m

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 per a
xarxa de terra.

A012H000
A013H000
BG22TH10

0,080 h
0,151 h
0,019 %

IMPORTE

Sin descomposición

16,91

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
Manobre
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2

SUBTOTAL

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada 50x50cm per 3mm de gruix i soterrada.

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
C1313330
A%AUX001

EQUIPAMENTS

PRECIO

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memoria tècnica i
modificacions en quadre d'enllumenat públic existent en cas necessari (canvi d' icp,
iga, cablejat...) corresponents a la nova potència

ml

h
h
m3
%
ml

CANTIDAD UD

TOTAL PARTIDA ...................................................

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària amb rodó
superior de 2cm de diàmetre, inclòs elements metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou excavació i càrrega i transport terres abocador i canon.
A0121000
A0140000
B06NN14C
A%AUX001
B96AUG11

01.03.03
01.03.03.01

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.02.08

RESUMEN

20,45

Subministrament i colꞏlocació de membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat i
alta resistència als rajos ultraviolats en forma de nòduls amb làmina de feltre geotextil incorporada, tipus Drentex Protec Plus de Texsa o equivalent,amb segellat amb
cinta adhesiva i fixada mecànicament
A0127000
A0137000
B0A33300
B7713281

CÓDIGO

27,91
23,30
1,86
117,66
0,22
182,23
1,50
69,52

BDGZU010
A013M000
A%AUX001

banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Ajudant de muntador
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

1,020 ml
0,010 h
0,002 %

01.03.03.10

COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, TIPUS NIKOLSON, DE 5 M
D'ALÇÀRIA,AMB PROTECCIÓ ANTIORINS RILSA O EQUIVALENT

0,18
24,77
1,50

0,18360
0,24770
0,00300

TOTAL PARTIDA ...................................................
Subministrament i colꞏlocació de columna d'acer galvanitzat de 5m d'alçada tipus NIKOLSON. Inclou excavació de fonamentació, càrrega i transport a abocador de terres sobrants i realització de fonamentació i p.p de cablejat interior.Inclou la protecció antiorins de Rilsan o equivalent

55,82000
23,30000
0,00186
0,35298
12,10000
8,92927
1,18650
6,95200

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,43

ut

108,64

C1503000
A0140000
A012H000
C1504R00
A013H000
B064500C
A%AUX001
BDG312330
BHM11J22
BHWM1000

Camio grua
Manobre
Oficial 1a electricista
CAMIÓ CISTELLA H=10M
Ajudant d'electricista
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i port
P.p.accessoris p/colum.

0,530
0,250
0,530
0,530
0,530
0,640
0,342
13,000
1,000

h
h
h
h
h
m3
%
ml
ut

1,000 u

51,73
23,30
28,84
45,15
24,74
67,76
1,50
1,56
300,00

27,41690
5,82500
15,28520
23,92950
13,11220
43,36640
0,51300
20,28000
300,00000

45,62

45,62000

TOTAL PARTIDA ...................................................

495,35

189

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

RESUMEN

01.03.03.11

EXTRACCIÓ DE CABLEJAT EXISTENT DINS DEL CORRUGAT

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ml

Extreure cablejat RVFV 4X6MM2 existent del corrugat realitzat en la fase de
la urbanització de la zona verda. En cas de poder-ho aprofitar s'utilitzarà o si
no es portarà a abocador inclou canon.
A012H000
A013H000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,040 h
0,040 h
0,022 %

01.03.03.12

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

28,84
24,74
1,50

CÓDIGO

RESUMEN

A%AUX001

DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.05.08

REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA

A0150000
B0111000
B0312500
C1315021
C133A0J0
C1501800

Manobre especialista
Aigua
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm
Retroexcavadora, de mida mitjana amb martell
Picó vibrant,plac.30x33cm
Camió per a transport de 12 t

01.05.09

BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1"

2,20

ml

h
h
%
ml

28,84
24,74
1,50
1,40

BR119015

SEGURETAT I SALUT

01.04.01

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

3,63

PA

Salut, segons Estudi Bàsic de Seguretat i Salut detallat a l'annex de la memòria per
ampliació vorera B2
TOTAL PARTIDA ...................................................

REG
TUB PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

1.200,00

m

Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
Medios auxiliares
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,connect.pressió
Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió

01.05.02

CANONADA DEG.17MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.

0,070
0,070
0,037
1,000
1,020
0,300

h
h
%
u
m
u

27,91
24,77
1,50
0,10
0,79
4,07

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instalꞏlada superficialment, fixada amb piquetes colꞏlocades cada 5 m. Inclou excavació 10x10cm i reomplert.
0,034
0,034
0,018
1,050
0,150
1,000

h
h
%
m
kg
u

PERICÓ REGIST,P/INSTAL.SERVEIS FORM.PREFABRICAT,60X60X65CM,FONS

27,91
24,77
2,50
1,38
0,59
0,02

0,94894
0,84218
0,04500
1,44900
0,08850
0,02000

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Medios auxiliares
Grava pedra granit.,p/drens
Pericó regist.form.prefabricat s/fons,60x60cmx65cm,p/instal.serv
Camio grua

h
h
%
t
u
h

27,91
23,30
1,50
21,30
32,69
51,73

REBLIMENT+PICON.RASA,,MAT.ADEQ.EXCAV. ,G<=25CM,PICÓ

A0150000
%NAAA00150
C133A030
C1315020

Manobre especialista
Medios auxiliares
Compactador duplex manual de 700 kg
Retroexcavadora, de mida mitjana

01.05.05

TUB PE 40,DN=40MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

01.05.10

BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

A012M000
A013M000
BJS1U001
A%AUX00150

Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
Boca reg 1''1/2,entrada lateral,a/caixa i marc
Medios auxiliares

01.05.11

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

A012M000
F2194JL5
A012N000
A0140000

Oficial 1a muntador
DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ
Oficial 1a d'obra pública
Manobre

01.05.12

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

24,09
1,50
8,83
56,95

A0140000
A0150000
C133A030
A%AUX001

Manobre
Manobre especialista
Compactador duplex manual de 700 kg
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.05.13

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

98,66

12,35

m

01.05.06

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

0,080
0,080
0,042
0,300
1,000
1,020

h
h
%
u
u
m

27,91
24,77
1,50
6,30
0,16
1,29

A%AUX001

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

0,033 h
0,020 h
1,020 M

28,84
24,74
1,82

0,95172
0,49480
1,85640

0,014 %

1,50

0,02100

ml

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització
BDGZU010
A013M000

banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Ajudant de muntador

1,020 ml
0,010 h

0,18
24,77

h
h
u
%

27,91
24,77
126,00
1,50

27,91000
12,38500
126,00000
0,60450

166,90

ut

5,000
1,300
0,520
0,350

h
m2
h
h

27,91
11,44
27,91
23,30

139,55000
14,87200
14,51320
8,15500

177,09

m2
0,063
0,044
0,044
0,026

h
h
h
%

23,30
24,09
8,83
1,50

1,48258
1,07056
0,38852
0,03900

0,18360
0,24770

2,98

m3

C1501700
C1311440

Camio de 7 t
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

0,216 h
0,022 h

01.05.14

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

37,43
103,61

8,08488
2,27942

10,36

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

1,000 m3

3,59

3,59000

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.05.15

3,59

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 625X625X40MM ut
B125TIPUS TH60DE BENITO URBAN O EQUIVALENT, COL.LOCAT

A012N000
A0140000
B0710150
A%AUX001
BDKZ3171

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5N/mm2)
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Bastiment i tapa per a pericó de fosa 625x625x30mm B125

01.05.16

EXCAVACIO DE RASES I POUS

0,450
0,450
0,006
0,230
1,000

h
h
t
%
u

27,91
23,30
38,89
1,50
34,00

12,55950
10,48500
0,23334
0,34500
34,00000

57,62

m3

A0140000
C1313330
A%AUX001

Manobre
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.05.17

EQUIP SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V, 1 ESTACIONS

0,080 h
0,151 h
0,019 %

23,30
57,98
1,50

1,86400
8,75498
0,02850

TOTAL PARTIDA ...................................................
7,64

m

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.05.07

1,000
0,500
1,000
0,403

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

2,23280
1,98160
0,06300
1,89000
0,16000
1,31580

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïlla
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

100,50

u

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012H000
A013H000
BG22TH10

20,93250
0,37155
3,88000
0,31950

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 625x625x40mm B125 tipus TH60 de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.Amb la inscripció corresponent

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
Medios auxiliares
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió
Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2

75,00000

27,91
24,77
3,88
1,50

h
h
ut
%

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

B2RA7LP0

4,81800
0,07200
1,76600
5,69500

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012M000
A013M000
%NAAA00150
BFWB2705
BFYB2705
BFB27400

75,00

0,750
0,015
1,000
0,213

TOTAL PARTIDA ...................................................

Rebliment i piconatge de rasa, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
h
%
h
h

1,000 u

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

0,200
0,048
0,200
0,100

44,26

ut

TOTAL PARTIDA ...................................................
15,35050
25,63000
0,61500
3,68490
32,69000
20,69200

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.05.04

capçal per reg per degoteig TIPUS XCZ 100 PRF de Rain Bird o equivalent
AMB ELECTROVÀLVULA DE 1'' EN P
Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

3,39

u

0,550
1,100
0,410
0,173
1,000
0,400

9,63600
1,86000
17,93700
8,20440
1,26600
5,35320

TOTAL PARTIDA ...................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instalꞏlacions de serveis, colꞏlocat sobre fons de 20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació
A012N000
A0140000
%NAAA00150
B0332020
BDK2UC30
C1503000

24,09
1,86
19,93
68,37
6,33
44,61

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.05.03

A012M000
A013M000
BJSWE100
A%AUX001

5,87

m

Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
Medios auxiliares
Tub degoteig d=17mm,degoters c/33cm
Acer b/corrugada B400S
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,connect.pressió

h
m3
t
h
h
h

Partida alçada per la connexió a la xarxa de reg existent. Inclou enderroc i reposició de paviment en cas necessari i càrrega i transport de material sobrant a abocador i canon. Tot inclòs.

1,95370
1,73390
0,05550
0,10000
0,80580
1,22100

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012M000
A013M000
%NAAA00250
BJS51730
B0B27000
BFYB2305

0,400
1,000
0,900
0,120
0,200
0,120

TOTAL PARTIDA ...................................................

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
A012M000
A013M000
%NAAA00150
BFYB2605
BFB26400
BFWB2605

0,43

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 amb rosca Barcelona, caixa i bastiment de fosa. Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

Sin descomposición

01.05

IMPORTE

m3

TOTAL PARTIDA ...................................................

Partida alçada a justificar pel compliment del pressupost del Pla de Seguretat i

01.05.01

0,00300

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig XCZ 100 PRF de Rain Bird
o equivalent amb regulador de pressió i connexió a cable de comandament del
programador. Incloses les connexions amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p. p d'accessoris.

1,16514
0,99950
0,03300
1,42800

TOTAL PARTIDA ...................................................

01.04

SUBTOTAL

1,50

TOTAL PARTIDA ...................................................

es poden fer a arquetes, s'han de fer a fanals.
0,040
0,040
0,022
1,020

PRECIO

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

1,16514
0,99950
0,03300

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub.Les connexions a cablejat existent no

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura

0,002 %

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................

A012H000
A013H000
A%AUX001
B631H550

CANTIDAD UD

10,65

ut

Subministre i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estacions, per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions 85x80x95mm, alimentat amb
pila estàndard de mercat de 9Vdc. Es comunica amb la resta d'equips del
sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té un grau de protecció IP68 i
s'hi poden connectar fins a 4 estacions. Es pot activar de manera manual
amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de manera remota
amb qualsevol dispositiu connectat a Internet. Inclou l'equip, la instal.lació i
la configuració al sistema de telegestió.
Sin descomposición

3,32

TOTAL PARTIDA ...................................................

497,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

01.05.18

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS, DE 600X600MM MIDA EXTERIOR, B125 TIPUS FC2S048048AVOT

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ut

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de
600x600mm mida exterior, B125 tipus FC2S048048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades i marc rectangular d'acer col.locat amb
morter. Porta tancament de seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada.
Amb la inscripció Reg Parcs i Jardins
A012N000
A0140000
B0710150
A%AUX001
BDKZ31742A

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5N/mm2)
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de 600x600mm mida exterior, B125
tipus FC2S048048AVOT

0,450
0,450
0,006
0,230
1,000

h
h
t
%
ut

27,91
23,30
38,89
1,50
148,50

TERRA VEGETAL JARDINERIA CAT.MITJA,GRANEL,ESCAMP.RETRO.PETITA+M.

Ajudant jardiner
Medios auxiliares
Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.<1,2dS/m,granel
Retroexcavadora petita

0,200
0,059
1,155
0,100

12,55950
10,48500
0,23334
0,34500
148,50000

29,73
1,50
29,59
41,12

01.06

MURS
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ DE NETEJA, EN BASE DE L

01.06.02

EXCAVACIO DE RASES I POUS

44,32

0,075 h
0,150 h
0,105 m3

27,91
23,30
69,46

2,09325
3,49500
7,29330

01.06.03

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

0,056 %

1,50

0,08400

0,080 h
0,151 h
0,019 %

23,30
57,98
1,50

12,97

0,063
0,044
0,044
0,026

h
h
h
%

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

10,65

01.06.05

FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

1,000 m3

3,59

C1313330
C13350C0

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

01.06.11

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL m3
ADEQUAT

B03D5000

2,98

Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140-190g/m2
Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.06.06

APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

01.07

XARXA SANEJAMENT

01.07.01

MOVIMENT DE TERRES

01.07.01.01

EXCAVACIO DE RASES I POUS

A0140000
C1313330
A%AUX001

Manobre
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.07.01.02

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

A0140000
A0150000
C133A030
A%AUX001

Manobre
Manobre especialista
Compactador duplex manual de 700 kg
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.07.01.03

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

57,98
75,40

8,40710
3,77000

1,100
0,020
0,040
0,016

m2
h
h
%

1,41
24,77
27,91
1,50

Oficial 1a
Manobre
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Despeses auxiliars mà d'obra
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos

6,42

6,42000

h
h
kg
m
%
cu

27,91
23,30
1,53
0,39
2,50
27,09

3,59

0,700
0,700
0,358
1,100
0,700
2,000
0,263
2,000
0,725

01.06.08

REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

h
h
%
m3
kg
m2
u
u
h

1,55100
0,49540
1,11640
0,02400

0,063
0,044
0,044
0,026

23,30
27,91
1,50
19,37
2,19
1,41
57,39
0,59
57,98

h
h
h
%

23,30
24,09
8,83
1,50

1,48258
1,07056
0,38852
0,03900

2,98

0,216 h
0,022 h

37,43
103,61

8,08488
2,27942

10,36

m3

B2RA7LP0

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

1,000 m3

3,59

3,59000

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE

3,59

m3

A0150000
C1313330
C133A030
A%AUX001

Manobre especialista
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Compactador duplex manual de 700 kg
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,220
0,121
0,220
0,053

h
h
h
%

01.07.01.06

INCREMENT PER EXCAVACIÓ AMB MINAT DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS, I m3
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, TOT SEGONS

24,09
57,98
8,83
1,50

5,29980
7,01558
1,94260
0,07950

TOTAL PARTIDA ...................................................

14,34

Increment per excavació amb minat de serveis , amb mitjans manuals, i amb
les terres deixades a la vora, tot segons indicacions de la DF i tots els mitjans auxiliars, de protecció i estintolament necessaris.
A0140000
%NAAA0150

Manobre
Despeses auxiliars

01.07.02

OBRA CIVIL

01.07.02.01

CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

2,000 h
0,466 %

23,30
1,50

46,60000
0,69900

TOTAL PARTIDA ...................................................
20,54

47,30

m2

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de camió.

16,31000
19,53700
0,53700
21,30700
1,53300
2,82000
15,09357
1,18000
42,03550

m3

A0121000
A0140000
B06NLA2B
A%AUX001

Oficial 1a
Manobre
Formigó neteja
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.07.02.02

FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

A0140000
B064100B
A%AUX001

Manobre
Formigó HM-20/B/10/I
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

01.07.02.03

PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

0,075
0,150
0,105
0,056

h
h
m3
%

27,91
23,30
67,70
1,50

2,09325
3,49500
7,10850
0,08400

TOTAL PARTIDA ...................................................

12,78

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

120,35

0,440 h
1,100 m3
0,103 %

23,30
69,89
1,50

10,25200
76,87900
0,15450

TOTAL PARTIDA ...................................................

87,29

ut

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm per fer-la sorrall, amb parets
de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de formigó
de 10cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim
23,30
14,04

10,65

m3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

3,19

10,04760
8,38800
0,10710
1,15830
0,46000
0,37926

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,020 h
1,760 t

1,86400
8,75498
0,02850

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Estructura de gabions de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica
d'aportació inclosa, col·locada amb mitjans mecànics. Inclou part proporcional de treballs i materials per a col·locació de barana.
Manobre
Oficial 1a
Despeses auxiliars
pedra granit. de >150mm, per a rebl.gabions
filferro acer galv.
plafó metàl·lic50x200cm,50usos
gabió 1x4x1m acer galv.,d=2,4mm,8x10cm
part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

23,30
57,98
1,50

m2

01.07.01.04

01.07.01.05

m3

A0140000
A0121000
%NAAA0150
B0342500
B0A12000
B0D81580
B35A4148
B0DZP500
C1313330

0,080 h
0,151 h
0,019 %

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METÀL·LICA DE FILFERRO D'ACER
GALVANITZAT DE DIÀMETRE 2,4 MM, I 8X10 C

6,42

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m2

0,360
0,360
0,070
2,970
0,184
0,014

12,18

m3

Camio de 7 t
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 3 i fins a 4 m d'amplària, amb
puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

Manobre
grava reciclat form. 20-40mm

1,000 m3

C1501700
C1311440

3,59000

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
B033R500

0,145 h
0,050 h

TOTAL PARTIDA ...................................................

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

01.06.07

Terra adequada

m2

B7B111D0
A0137000
A0127000
A%AUX001

10,36

m3

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

m3

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0121000
A0140000
B0431000
B0D21030
A%AUX0025
B0D629A0

8,08488
2,27942

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

1,48258
1,07056
0,38852
0,03900

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la

01.06.10

37,43
103,61

TOTAL PARTIDA ...................................................
23,30
24,09
8,83
1,50

26,29

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

1,86400
8,75498
0,02850

TOTAL PARTIDA ...................................................

B2RA7LP0

0,216 h
0,022 h

TOTAL PARTIDA ...................................................

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

01.06.04

Camio de 7 t
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

m2

Manobre
Manobre especialista
Compactador duplex manual de 700 kg
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

IMPORTE

m3

C1501700
C1311440

m3

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
A0150000
C133A030
A%AUX001

1,11046
0,00750

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
Manobre
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

SUBTOTAL

85,42
1,50

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons
indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

m2

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0140000
C1313330
A%AUX001

PRECIO

TOTAL PARTIDA ...................................................

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A%AUX001

0,013 h
0,005 %

TOTAL PARTIDA ...................................................

01.06.01

Oficial 1a
Manobre
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-1
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

172,12

5,94600
0,08850
34,17645
4,11200

TOTAL PARTIDA ...................................................

A0121000
A0140000
B06NLA1C

01.06.09

CANTIDAD UD

TOTAL PARTIDA ...................................................

m3

h
%
m3
h

Pala carregadora petita sobre pneumatics
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
A013P000
%NAAA00150
BR3P2210
C1315010

RESUMEN

C1311430
A%AUX001

TOTAL PARTIDA ...................................................

TOTAL PARTIDA ...................................................
01.05.19

CÓDIGO

0,46600
24,71040

A012N000
D070A4D1
A0140000
A%AUX001

Oficial 1a d'obra pública
Morter mixt de ciment portland
Manobre
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

4,000
0,130
2,000
1,582

h
m3
h
%

27,91
182,23
23,30
1,50

111,64000
23,68990
46,60000
2,37300

191

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

RESUMEN

B0111000
B0512401
B0F1K2A1
B064300C

Aigua
CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R,SACS
Maó calat R-25, de 290x140x100mm, per a revestir, categoria I
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima

01.07.03

EQUIPAMENTS

01.07.03.01

TUB DE PE 250 MM

CANTIDAD UD
0,003
0,007
120,800
0,150

m3
T
u
m3

PRECIO

SUBTOTAL

1,86
117,66
0,22
69,52

0,00558
0,82362
26,57600
10,42800

TOTAL PARTIDA ...................................................

IMPORTE

222,14

ml

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa de diàmetre exterior 250 mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara interior de paret llisa,
tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2, segons norma UNE-EN
13476-3, subministrament en tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs, filferro de
lligat a la solera, tallat del tub on calgui, amb grau de dificultat mitjà i per a col.locar
soterrat i p.p colzes, maneguets, entroncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta, col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i formigonat. Inclos proves. Inclòs transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

A012M000
A013M000
A%AUX001
BD7JG180

Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Tub de polietilè corrugat diàm.ext 250mm

01.07.03.02

DRENATGE FORMAT AMB EL SISTEMA DRENOTUBE

0,140
0,140
0,074
1,020

h
h
%
m

27,91
24,77
1,50
6,64

3,94647
3,50248
0,11100
6,77280

TOTAL PARTIDA ...................................................

14,33

ml

Drenatge format amb el sistema drenotube format per tub de polietilè de diàmetre
160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil, col.locat al fons de la rasa. Inclòs
p.p. maneguets i peces de connexió.
BD5B1F00
A012M000
A013M000
A%AUX001

Drenatge format pel sistema drenotube
Oficial 1a muntador
Ajudant de muntador
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

1,020
0,140
0,140
0,074

01.07.03.03

CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

m
h
h
%

17,00
27,91
24,77
1,50

17,34000
3,90740
3,46780
0,11100

TOTAL PARTIDA ...................................................

24,83

u

Connexió a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o col.lector
existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho preparat per l'entrada
de la canonada o de pou, i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot
segons indicacions de la DF i plànols i especificacions de la DF.
A0121000
D0701641
C1101200
A0140000

Oficial 1a
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
Compressor amb dos martells pneumatics
Manobre

01.07.03.04

BASTIMENT I REIXA PERICÓ SERVEIS DE 575X575X35mm

5,000
0,300
3,000
5,000

h
m3
h
h

27,91
87,24
17,83
23,30

139,55000
26,17200
53,49000
116,50000

TOTAL PARTIDA ...................................................

335,71

u

Bastiment i reixa per a pericó, de fosa grisa de 575x575x35mm tipus RP60FR de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.
A012N000
A0140000
B0710150
BDKZ3170
A%AUX001

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter per a ram de paleta, classe M5 (5N/mm2)
Bastiment i reixa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x62
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA

0,450
0,450
0,006
1,000
0,230

h
h
t
u
%

01.07.03.05

SIFÓ DIÀM.250

A0140000
A012M000
B064300C
A%AUX001
BD7XX186

Manobre
Oficial 1a muntador
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Peça de sifó diàm.250 polietilè

01.08

MOBILIARI URBÀ

01.08.01

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls, formada ml
per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm

27,91
23,30
38,89
54,81
1,50

12,55950
10,48500
0,23334
54,81000
0,34500

TOTAL PARTIDA ...................................................

78,43

ut

Suministre i col.locació de sifó de diàmetre 250mm
0,320
0,140
0,360
0,114
1,000

h
h
m3
%
u

23,30
27,91
69,52
1,50
150,00

7,45600
3,90740
25,02720
0,17100
150,00000

TOTAL PARTIDA ...................................................

186,56

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls,
formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm tractat a l'autoclau i
travesser de fusta de diam. 8 cm situat a 22 cm col·locat sobre gabió cada 2
metres. Inclou tots els treballs i elements d'ancoratge al gabió.
A012N000
A0140000
B064300C
BB100000
A%AUX001
f000001

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
Poste de pi tractat i tornejat de 8m de diàmetre
DESPESES AUXILIARS MÀ D'OBRA
Tub pvc diàmetre 110mm embegut al gabió

0,600
0,500
0,045
2,530
0,284
1,020

h
h
m3
ml
%
ml

27,91
23,30
69,52
4,70
1,50
2,00

16,74600
11,65000
3,12840
11,89100
0,42600
2,04000

TOTAL PARTIDA ...................................................

45,88
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DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE CONDICIONS
1

1 ASPECTES GENERALS
Objecte, abast i disposicions generals
Descripció de les obres
Direcció d'obra
Desenvolupament de les obres
Amidament i abonament
Recepció de les obres. garanties

3

1. Aspectes generals
OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS
Objecte
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització gene‐
ral de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions
que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra, forma, procediments d’instal∙lació d’equips; el conjunt de
proves i assaigs a que s’ha de sotmetre els materials i les unitats d’obra executades i per últim, organitzar el
mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
Àmbit d'aplicació
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la urbanització de l’ampliació de la vorera de la B2
del polígon I‐Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de Llobregat.
Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les
Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
“Orden del ministerio de vivienda VIV/561/2010 de l’1 de febrer” en el que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i ús dels espais públics urbanitzats
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona.
Ordenances Metropolitanes d'Edificació.
Normativa per a la informació i senyalització d'obres a la ciutat de Barcelona.
Decret de 28 de novembre de 1990, de l'Alcaldia de Barcelona (Gaseta Municipal núm, 1, 10/01/1991)
Ordenança sobre obres i instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal.
Acord de 22 de març de 1991, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 18, 20/06/1991)
* Modificació de l'Ordenança. Acord de 28 d'octubre de 1994, del Consell Plenari (BOP núm. 72, 25/03/1995)
Ordenances de la neteja.
Acord de 18 de març de 1983, del Consell Plenari
* Modificació de les Ordenances. Acord de 22 de juliol de 1987, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm.
33, 30/12/1987)
Adequació del Plec de condicions generals, econòmic ‐ administratives i tècniques o facultatives, aplicable a
la contractació d'obres, instal∙lacions, serveis i subministraments, a la Llei 13/1995, de 18 de maig de 1995,
de contractes de les Administracions Públiques.
Acord de 21 de juliol de 1995, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 1, 10/01/1996)
Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.
Acord de 27 de novembre de 1998, del Consell Plenari (BOP núm. 13, 15/01/1999)
Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
Acord de 27 de novembre de 1998, del Consell Plenari (BOP núm. 13, 15/01/1999) (C.E. ‐ BOP 159 /
20000704)
Ordenança municipal de previsió d'espais per a càrrega i descàrrega als edificis.
Acord de 19 de febrer de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 34, 16/03/1999)

Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
Acord de 26 de març de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 143, 16/06/1999) (C.E. ‐ BOP núms. 160,
181 i 57, 06/07/1999, 30/07/1999 i 07/03/2000)
* Modificació. Acord de 10 d'abril de 2001, del Consell Plenari (BOP núm. 105, 02/05/2001)
Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014)
Ordenança del usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.
Acord de 26 de març de 1999, del Consell Plenari (BOP núm. 146, 19/06/1999)
* Modificació dels articles 91, 92, 93, 94 i 96 de l'Ordenança. Acord de 21 de juliol de 2000, del Consell
Plenari (BOP núm. 193, 12/08/2000)
* Modificació. Acord de 20 de juliol de 2001, del Consell Plenari (BOP núm. 191, 10/08/2001)
Reglament metropolità d'abocaments d'aigües residuals.
Acord de 10 de febrer de 2000, del Consell Metropolità de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus (BOP núm. 59, 09/03/2000)
Zonificació acústica de la Ciutat de Barcelona 2001.
(BOP núm. 69, 21/03/2001)
Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona
(BOP núm. 20 Annex I, 24‐01‐2006)
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 totes les esmenes posteriors vigents, fins la Orden FOM/3818/2007, de 10
de desembre /BOE 27/12/07).
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG‐4/88, esmentat a l'Ordre
2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats.
Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
Normes U.N.E.
Ordre Circular OC 299/89 T Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.
Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC‐97, Reial Decret 776/1997 de 30 de Maig, del Ministerio de
Fomento.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE‐98, Reial Decret 2661/1998 de 11 de Desembre.
Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment
en vigència.
Decret 135/1995 de 24 de març Codi d’accessibilitat de Catalunya
Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (ordre del M.O.P.U.
de
28 de juliol de 1.974).
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Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones de agua potable (AEAS

Reglament d’eficiència energètica en instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions

1992).

tècniques EA‐01 i EA07 aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre.

Recomendaciones relativas a acometidas, redes de distribución y contadores (AEAS‐1984).

Disposicions aplicables de la Generalitat de Catalunya.

Norma UNE‐EN 124: Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y

Plecs i manuals de Parcs i Jardins: Plec de Condicions Tècniques d’Obra Nova de Jardineria (abril 1998),

vehículos, de setembre de 1.995

Plec de Condicions Tècniques per a les instal∙lacions de Reg (gener 2007), Manual de reg (gener 2007)

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas

Protecció d’elements vegetals durant la realització d’Obres (març 2004), Plec de Condicions Tècniques

Instrucción de carreteras 5.1 IC Drenaje

Particulars de les Fustes (novembre 2005), Manual de senyalització per als espais verds públics de

Instrucción de carreteras 5.2 IC Drenaje superficial

Barcelona, Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 15 de

infantil (febrer 2005).

setembre de 1.986.

Qualsevol norma o instrucció que completi o modifiqui les abans esmentades.

Norma UNE‐EN 1610: Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento, de setembre de 1.998

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.
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 a l’exigit en el present plec, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.
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.
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.
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.
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.

Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS‐1988).
Recomendaciones para acometidas de saneamiento (AEAS‐1992).
Normativa ASTM per a construcció i recepció de clavegueram.
Ordenación del Sector Eléctrico Nacional. Ley 40/1994 de 30 de Diciembre.
Regulación del Sector Eléctrico. Ley 54/1997 de 27 de Noviembre.
Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de candelabros metálicos, báculos y columnas. Real
Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre y modificaciones.
Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn i el
reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segon Decret 82/2005 de 3 de maig.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Real Decret 842/2002 de 2 d’agost i Instruccions
Tècniques Complementàries, amb les corresponents modificacions fins a la data.
Totes les obres i els materials utilitzats han de complir el plec de Condicions Tècniques per a Obres
d’Enllumenat, del Departament d’Enllumenat i Energia.
Prescripcions de la Llei 6/2001 de 31 de maig, “d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del
Medi Nocturn”, i el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons DECRET 82/2005 de 3 de maig.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Normes per la redacció i l’informe de projectes d’enllumenat públic (10/2005) d’Enllumenat de l’Ajuntament

Descripció general de l’obra
Aquest Projecte contempla les obres següents:

de Barcelona.
Exigències de seguretat de material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió, aprovat
per

 Enderrocs dels elements presents necessaris.
 Moviments de terres per aconseguir la cota necessària.

Reial Decret 7/1988 de 8 de gener de 1988 i informació complementària aprovada per ordre de 6 de juny de

 Compactació i anivellament de l’esplanada existent per a conformar la cota i els pendents desitjats.

1989.

 Obres d’enllumenat públic.

Resolució de 18 de gener de 1988, autoritzant l’ús del sistema d’instal∙lació amb conductors aïllats amb

 Obres de pavimentació i execució mur de gabions.

canals protectors de material plàstic.

 Obres de reg.

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d’Energia aprovat per R.D. de

 Obres per formalització de l’equipament fix (mobiliari urbà)

12 de març de 1954, amb les corresponents modificacions fins a la data.

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que
dicti el Director de les Obres.

Reglaments, Normes i Especificacions de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica.
Recomanacions aplicables de la UE sobre enllumenat a les vies públiques.

Explanació i obres preparatòries
Les obres d’explanació comprenen:
‐

Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.

‐

L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d’explanació, neteja i esbrossada.

‐

Establiment i manteniment de tots els accessos i desviaments provisionals, en cas que esdevinguin, necessaris
per a l'execució de les obres.

‐

Les obres necessàries per al manteniment de servitud al llarg de l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització
provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.

‐

Enderroc del paviment existent.

‐

El repàs, anivellament, compactació i saneigs necessaris per a conformar la plataforma. Les obres inclouen
l’excavació i reblerts necessaris, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho
són, a abocador.

‐

Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies
definides als documents del Projecte.

‐

Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

Formació de superfície afermada
La vorera serà de panot gris de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, col∙locat a l'estesa amb sorra‐ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. I de 8cm en la zona d’accés a guals.
 4‐8cm cm. de peces de panot 20x20 cm.
 2‐3 cm. de morter
 15 cm. de base de formigó HM‐20.
 15cm de tot‐ú artificial
Pas de vianants: En el pas de vianants i de manera transversal, es col∙locaran peces prefabricades de formigó
tipus panot de 20x20x4 cm, de botons, de color gris, per a pas de vianants d'invidents, amb una amplada
mínima, segons normativa de 0,60 metres i una longitud segons plànols.
 4 cm. de Peces Prefabricades de formigó tipus panot de botons.
 2‐3 cm. de morter.
Tanmateix i de manera longitudinal, es col∙locaran peces prefabricades de formigó tipus panot de 20x20x4 cm,
ratllades, de color gris, per a pas de vianants d'invidents, col∙locades sobre una base de formigó HM‐20/P/20/IIa
de 15 cm. de gruix. Amb una amplada mínima, segons normativa de 0,80 metres i una longitud de fins a façana o
enfrontament amb d’altre camí d’invidents.
 4 cm. de Peces Prefabricades de formigó tipus panot ratllat.
 2‐3 cm. de morter.
Vorades: S’ha previst al voltant dels parterres, una xapa galvanitzada de 30cm d’alçada i 1 cm de gruix amb un
rodó superior de 2cm de diàmetre, sobresurtint 15cm del paviment.
 Operacions de replantejament i anivellació necessàries per a la correcta execució dels paviments.
 Sanejos en cas que esdevinguin i millora de l’esplanada.
 Repàs i compactació de la base.
 Subministrament i estesa de base de formigó per a vorades i voreres.
 Subministrament i col∙locació de vorades i rigoles.
 Subministrament i col∙locació de peces prefabricades de paviment.

 Subministrament, estesa i compactació de sòl seleccionat, sòl adequat, tolerable i tot‐u segons el cas.
 Quantes operacions siguin necessàries per acabar la obra amb les condicions de qualitat i toleràncies
establertes al projecte.
Enllumenat públic
Al llarg de la vorera s’ha projectat columnes d’acer galvanitzat de 5m d’alçada amb Llumenera Led tipus SCL
CITIMAX amb fixació VB2 de 25W (SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC )
Les columnes tindranprotecció Rilsan a la part inferior fins a la portella. La portella estarà enrasada a la
columna i aquesta tindrà doble gruix a la part inferior (mínim els 35cm primers). La base disposarà de
cartel∙les.
Totes les llumeneres, portaran incorporat un driver model titanium de Philips o equivalent, regulable, amb
reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran de material inoxidable.
Les característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos al projecte.
Les mides no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
La instal∙lació elèctrica interior es realitzarà amb materials resistents a altes temperatures i els
portalàmpades acompliran la norma UNE 20.397‐76.
La nova línia quedarà connectada a la xarxa a través de la columna col∙locada amb la urbanització de la zona
verda entre les parcel.les B1 i B2 com indiquen els plànols i aquestes estaran connectades a la columna 110
existent situada a la rotonda de confluència de l’av. del Parc Can Mercader amb passatge dels Alps. Per tant,
rebrà el subministrament de quadre de comandament 160 (pòlissa ES0031408119281001RH0F)
Els treballs a realitzar seran:
 Obertura i tancament de rases per a canalitzacions, arquetes i fonaments.
 Subministrament i estesa dels tubs de la canalització i la seva protecció amb sorra i/o formigó.
 Formació d’arquetes, registres i fonaments de columnes.
 Subministrament i col∙locació dels conductors, columnes, suports, lluminàries i làmpades.
 Constitució de la xarxa de presa de terra de tota la instal∙lació.
 Connexionat de la instal∙lació d’enllumenat públic amb la xarxa urbana existent.
 Legalització de la instal∙lació en cas necessari.
 Proves dels quadres de maniobra, mesura i protecció i del software de control.
 Confecció de la documentació per al manteniment de la instal∙lació i ensinistrament del personal.
 Quantes operacions siguin necessàries per acabar la obra amb les condicions de qualitat i toleràncies
establertes al projecte.
Xarxa de clavegueram
En els parterres s’han projectat tubs dren amb sistema drenotube de diàmetre de tub dren de 160mm tipus
DR370 de Fumoso Industrial o equivalent que connectaran a unes arquetes amb sorrall de 60x60cm amb
reixa tipus RP60 de Benito Urban o equivalent. Els pous de registre que es realitzaran per recollir l’aigua
superficial seran de 85x85cm de maó calat amb base de formigó de 15cm de gruix amb tapes mecanitzades
tipus SOLO 7SC de Norinco Sot o equivalent. Els pates d’aquests pous estan formats per una barra acerada
recoberta de polipropilè.
Les canonades a projectar són de tub de polietilè de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu
interior. Els diàmetres exterior de les canonades són de 250mm.. Els tubs van recolçats sobre un llit de sorra i
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reblerts amb sól seleccionat amb 30cm per sobre del tub o amb 15 cm de formigó quan el reblert per sobre del
tub és inferior a 1m.
Les obres inclouen:
 Replanteig de la xarxa

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.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:

 Excavació de rases per a col∙locació de tubs i pous.

Els plànols del projecte.

 Subministrament i col∙locació dels tubs i de totes les peces especials i elements d’unió.

El Plec de Condicions Tècniques.

 Formació de pous, pericons.

Els quadres de preus.

 Replè de les rases i reposició de paviments.

El preu i termini d'execució contractats.

 Connexió de tots els elements a la xarxa de la urbanització.

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la DF

 Connexió de la xarxa de la urbanització a la xarxa general de sanejament.

Les modificacions d'obra establertes per la DF

 Totes les proves que calgui dur a terme abans de rebre la xarxa.
 Quantes operacions siguin necessàries per acabar la obra amb les condicions de qualitat i toleràncies
establertes al projecte.
Reg
Es disposaran uns parterres amb una instal.lació de reg per goteig.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició

Les obres projectades comprenen les següents operacions:

de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al Projecte.

 Obertura i tancament de rases per a canalitzacions, arquetes i fonaments.

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de

 Subministrament i estesa dels tubs de la canalització i la seva protecció amb sorra i/o formigó.

detall es facin degudament per ell mateix.

 Formació d’arquetes, registres...

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.

 Subministrament, col∙locació i connexionat de la valvuleria, claus de pas...

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest

 Constitució de la xarxa de reg per degoteig i la de difusió.

Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint

 Connexionat de la instal∙lació de reg amb la xarxa general d’abastament.

d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació

 Subministrament, estesa i condicionament de la terra vegetal.

de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a

 Quantes operacions siguin necessàries per acabar la obra amb les condicions de qualitat i toleràncies
establertes al projecte.

tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions

 Manteniment de la plantació durant el període de garantia.

d'execució i d'obra prescrites.

Mobiliari urbà
S’ha previst la col.locació d’un passamà de fusta de 8cm de diàmetre sobre el mur de gabions i de 30cm d’alçada.
Les obres projectades comprenen les següents operacions:
 Subministrament de tots els elements previstos i verificació que compleixen amb les prescripcions
establertes.

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 con
venients.
Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

 Col∙locació i ancoratge de tots els elements previstos.

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa
de

 Quantes operacions siguin necessàries per acabar la obra amb les condicions de qualitat i toleràncies
establertes al projecte.

Treballs inicialment acceptat.
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes,
abans de la seva ocultació.
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 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.
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes.
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat,.
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.
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 la propietat.
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.
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.
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
Replanteig. Acta de comprovació de 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.
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.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per
sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis
existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir‐los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a 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.

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 de detall i esquemes 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.
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 la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a
cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual pre‐
cisa 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.
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 la propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del
programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat.
El programa de Treball inclourà:
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.
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.
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.
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.
Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la
situació i quantia dels emmagatzematges.
Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a
l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra
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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.
Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
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, la propietat o la DF 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.
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.
Control de qualitat
El Contractista presentarà el seu pla de control de qualitat, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció de l’Obra i
la propietat conjuntament. El cost econòmic haurà de ser assumit fins el 1% pel Contractista a no ser que la
Propietat expressi explícitament una altra cosa.
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. Tots els assaigs i comprovacions aniran, en qualsevol
cas, a càrrec del Contractista.
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 apreciarà la possibilitat o no de corregir‐les i en funció d'això
disposarà:
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista,
amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar‐se en les condicions especificades, i en cas de no ser
reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del
Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra
executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i
personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
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.

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.
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.
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.
Subcontractació
Sense necessitat d’especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la
realització i determinació de l’obra de conformitat al projecte.
La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella si
subroga a aquests, davant de la propietat, en els drets d’aquell, ni relleva a l’esmentat Contractista de les
seves obligacions i responsabilitats.
L’adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari per al desenvolupament del programa i
terminis de l’obra, mitjançant les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent,
que s’entendran concertats entre aquell i aquest amb indemnitat de la propietat.
Les disposicions sobre remuneració i d’altres condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral
afecten inexcusablement al Contractista, i el seu incompliment, a part de les responsabilitats jurídiques que
es derivin d’ell, implica la resolució d’aquest contracte.
La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar‐se sense la deguda revisió i
autorització d’aquesta per part de la Direcció d’Obra.
Informació a preparar pel contractista
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.
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.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva
ocultació.
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.
La propietat 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.

Permisos i llicències
El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres, estant al seu
càrrec la confecció de tots els documents, projectes, certificats i butlletins, i tràmits necessaris per a la
legalització de cada instal∙lació davant dels serveis competents de l’Administració, havent de gestionar amb la
Direcció Facultativa les instàncies de sol∙licitud d’aprovació i posada en servei necessàries. Les obres i
instal∙lacions no es consideraran acabades fins a que els citats tràmits estiguin totalment complimentats.
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat en l'accés de vehicles als punts de
treball des dels camins d’accés a l’obra així com del trànsit de vehicles externs en els mateixos i en els seus
desviaments provisionals. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders
públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
Seguretat i salut al treball
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).
Senyalització
Totes les obres hauran d’estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, mitjançant tanques
o altres elements anàlegs, de forma que es tanqui totalment la zona de treball. Quan sigui necessari es
col∙locaran els discs indicadors reglamentaris, a més a més de l’establert en les ordenances vigents.
Precaució contra incendis
El Contractista haurà d’atendre’s a les disposicions vigents per a la previsió i control de l’incendi. En tot cas
adoptarà les mesures necessàries per a que s’encenguin focs innecessaris i serà responsable de la propagació
dels que se requereixin per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que per tal motiu es
produeixin.
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.
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.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció medi ambientals, tal com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i
deixen accessos suficients per la seva realització.
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 medi ambiental, en el cas que estigui constituïda.

Execució de les obres no especificades en aquest plec
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques 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.
Neteja final de l’obra
Un cop que les obres s’hagin acabat, totes les instal∙lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter
temporal per al servei de l’obra, hauran de ser desmuntats i el seu emplaçament restaurat de forma original.
Tot s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques
d’acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonament per la
seva realització.
Contractació de subministraments i legalitzacions
L’estudi tècnic per a la contractació dels subministraments és de gran prioritat. Cal que sigui realitzat abans
d’iniciar les instal∙lacions pròpiament dites, tenint en compte que els punts de connexió amb les xarxes de les
companyies subministradores la data de posada en funcionament.
En aquest apartat cal ressaltar els següents aspectes:
El Contractista de l’obra és responsable d’impulsar i gestionar tot el procés de contractació, sempre
contant amb el coneixement i suport de la propietat, la qual signarà els documents corresponents com a
titular de les instal∙lacions.
El Contractista és responsable de la legalització de l’obra mitjançant:
La redacció dels corresponents projectes adaptats a l’obra realment efectuada.
El certificat final d’obra.
Tots els documents hauran d’estar firmats pel tècnic competent i visats pel col∙legi professional
corresponent, conjuntament amb els butlletins firmats per l’Instal∙lador Autoritzat responsable de la
instal∙lació.
Aquests documents, i els corresponents que siguin necessaris segons el tipus d’obra o els requeriments
de la propietat, es lliuraran a l’Entitat d’Inspecció i Control corresponent i, posteriorment, a la Companyia
subministradora per a la legalització de les instal∙lacions.
El Contractista es farà càrrec de totes les despeses i taxes que comporti aquest procés i lliurarà la
instal∙lació totalment legalitzada i en condicions de funcionament. Els retards en el procés seran
responsabilitat del Contractista, excepte si es justifica documentalment la paralització del procés per part
de la propietat.
AMIDAMENT I ABONAMENT
Amidament de les obres
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que
aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon provar al Contractista, quedaria aquest últim
obligat a acceptar les decisions de l’Administració sobre el particular.

El Contractista de l’obra haurà de contractar al mantenidor oficial la realització directa, o la supervisió, de
les partides d’obra vinculades a la verificació i manteniment durant el període de garantia.

Abonament de les obres

El mantenidor oficial actuarà en coordinació amb la Direcció d’Obra, i amb l’objectiu de complir les

Preus unitaris

previsions establertes dins de la planificació.
En cas que la instal∙lació rebuda no compleixi amb la normativa vigent, aquest fet s’haurà de comunicar a

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.

la Direcció d’Obra i al Cap d’Obra a fi de realitzar les oportunes obres de condicionament.

Altres despeses per compte del contractista

Durant el període de garantia de les noves instal∙lacions efectuarà les inspeccions de funcionament,

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.

sempre sota la supervisió de la propietat, i seran a càrrec de l’instal∙lador la reparació de les avaries i

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'ac
cés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
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.
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 trànsit i altres recursos necessaris
per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Les despeses de remoció de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal∙lacions per al subministrament de l'aigua i energia
elèctrica necessaris per a les obres, així com qualsevol consum que se’n derivi de les mateixes.
Les despeses de contractació, legalització i drets d’escomesa dels subministraments definitius (tant aigua com
energia elèctrica) de les instal∙lacions definides a l’obra, tal com l’enllumenat públic, estacions de bombeig,
estació depuradora, etc..
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 a l’obra.
RECEPCIÓ DE LES OBRES. GARANTIES
Instal∙lador responsable del manteniment
S’entén com instal∙lador responsable del manteniment, el que figura a la documentació de posada en marxa de
cada una de les instal∙lacions que es presentarà a l’Entitat d’Inspecció i Control, prèviament a la connexió de
cada una de les xarxes de serveis.
Aquest instal∙lador, d’acord amb allò prescrit en la normativa vigent, és el responsable de garantir la seguretat
en el funcionament de les instal∙lacions en condicions normals d’explotació. Si es detecten anomalies que
dificulten el bon funcionament o posen en perill la seguretat de les persones o bens, aïllarà la causa del risc i
donarà part a la propietat, la qual actuarà en conseqüència.
Referent a les responsabilitats es necessari destacar:

substitució del material defectuós.
Les inspeccions de la instal∙lació durant el període de garantia poden ser efectuades per la propietat, el
mateix instal∙lador o la futura empresa contractada per a efectuar el manteniment.
Recepció provisional
Un cop acabades les obres i les instal∙lacions, i com requisit previ a la recepció provisional de les mateixes es
procedirà, per part del Contractista, a la presentació, davant de la Direcció Facultativa, d’un informe amb els
resultats del conjunt de proves, inspeccions i certificacions visades pel Col∙legi Professional corresponent. En
presència de la propietat, de la Direcció Facultativa i de l’adjudicatari de l’obra, es comprovarà que els
materials instal∙lats són els exigits en el projecte, que les unitats d’obra s’han efectuat correctament i que les
instal∙lacions s’han executat complint tot allò que s’especifica en la normativa vigent.
Per a cada una de les unitats d’obra es duran a terme els assaig de control de qualitat previstos per a cada
una d’elles en el present Plec i a la Normativa vigent.
Les proves senyalades anteriorment es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa, que confrontarà les
mateixes i comprovarà la seva execució i resultats.
Aquestes proves hauran de donar resultats no inferiors als del Projecte i als previstos en aquest Plec i a la
Normativa vigent.
Si el resultat de les proves no donés un resultat satisfactori, el Contractista haurà d’executar les operacions
necessàries per tal que les instal∙lacions es trobin en perfectes condicions, treballs que hauran de quedar
acabats dins del termini d’execució de l’obra.
Amb caràcter previ a la firma de l’acta de Recepció Provisional, la propietat, podrà requerir al Contractista
una liquidació de l’obra, realitzada amb els preus unitaris que figurin al Projecte.
Com a resultat del seguiment i inspeccions realitzades, s’emetrà un informe amb totes aquelles anomalies o
deficiències observades i que el Contractista ha de corregir abans de la recepció definitiva de l’obra. El
certificat o informe serà subscrit pel Cap d’Obra del Contractista, que podrà sol∙licitar la col∙laboració dels
serveis de manteniment o d’un laboratori oficial, i haurà estar visat pel Col∙legi Oficial corresponent.
L’informe ha d’especificar les variacions sobre el projecte, fent constar:
Els elements que falten.
Els elements que s’han canviat per d’altres similars, amb característiques inferiors.
Aquells elements que s’han canviat per altres diferents, però que fan la mateixa funció.
Finalment, haurà de destacar tots aquells aspectes de l’obra, que sense incomplir la normativa vigent,
afecten molt directament sobre el manteniment i durabilitat de les obres i instal∙lacions.
Corregides totes les deficiències, es farà una nova visita d’inspecció per part de la Direcció Facultativa, a qui
acompanyaran representants del Contractista. Finalitzada la inspecció s’elaborarà un informe en el que
s’especificaran les reparacions efectuades.

Per últim, es presentaran en forma de projecte final els documents següents:
Certificats de les proves i inspeccions.
Documentació tècnica sobre les obres i instal∙lacions realment efectuades.
Documentació de la seva legalització.
La documentació que el Contractista haurà d’aportar per tal d’efectuar una recepció provisional serà la següent.
Documentació oficial:
Projectes d’execució visats.
Butlletins firmats per un Instal∙lador Autoritzat.
Certificats final d’obra visats.
Carpeta blava dels EIC, degudament formalitzada.
Documentació no oficial:
Plànols “as built” de totes les instal∙lacions.
Certificats dels subministraments dels fabricants o distribuïdors dels materials.
Certificats d’assaigs dels materials.
Certificat dels controls de Qualitat.
Tota la documentació es lliurarà en paper i suport informàtic.
Un cop resoltes les deficiències i lliurada la documentació, es farà una última visita d’inspecció a les instal∙lacions
per part de la propietat i la Direcció Facultativa, junt amb el representant del Contractista. Realitzada
satisfactòriament, la propietat o un tècnic responsable en la seva representació, signarà l’acta de recepció
provisional de les obres. Per part del contractant, signarà l’Instal∙lador Autoritzat, i en cas de ser subcontractat,
hauran de signar ambdós.
El tècnic responsable del manteniment, normalment diferent al Contractista, signarà també la seva conformitat
o, en tot cas, farà constar les anomalies que consideri que podran afectar el correcte manteniment posterior.
En qualsevol cas, es repetiran totes les inspeccions i reparacions com sigui necessari fins que les obres
compleixin les prescripcions del Plec, sense perjudici de les responsabilitats que puguin exigir‐se‐li a Contractista
si, a causa de les deficiències que successivament es vagin presentant, els treballs acaben fora de termini segons
contracte.
En un període no superior a un mes a partir de la data de la signatura, hauran de quedar resoltes totes les
anomalies que s’haguessin detectat. Així mateix, es signarà, pels representants que varen signar l’acta de la
recepció provisional, l’acta d’aprovació.
Retencions
A totes les certificacions d’obra se’ls podrà descomptar un 5 per cent en concepte de retenció, liquidant‐se
aquestes quantitats un cop prescrit el termini de garantia i efectuada la Recepció Definitiva.
Termini de garantia
El termini de garantia de totes les obres i instal∙lacions serà d’un any a partir de la data de la recepció
provisional, excepte en aquells materials, obres i instal∙lacions que per la seva naturalesa, o per la demanda
especifica de la propietat i acceptada documentalment pel Contractista, el termini de garantia sigui superior,
durant la qual vindrà obligat a conservar els materials, obres i instal∙lacions en perfectes condicions de
funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o agafats per tercers, així
com respondre dels accidents o perjudicis que puguin produir‐se.
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte de la
propietat, descomptant el valor d’aquestes reparacions, de les retencions senyalades anteriorment.

Obligacions durant el període de garantia
La propietat és la responsable de l’explotació i utilització de les instal∙lacions des del moment de la recepció
provisional. Aquesta prestació s’efectuarà amb el suport i col∙laboració del mantenidor oficial de l’obra.
Durant el període de garantia l’adjudicatari de l’obra respondrà de la qualitat dels materials i de les correctes
prestacions de la instal∙lació realitzada, i s’obliga a intervenir per a restituir els paràmetres de funcionament
o adequar la qualitat de l’obra dins dels termes estipulats i sota les condicions definides al Plec de Condicions.
La propietat dictaminarà sobre la causa de les anomalies especificant el tipus d’intervenció (manteniment
ordinari o garantia) a realitzar, així com la duració de la mateixa. En concret:
El manteniment en el període de garantia inclou totes les avaries produïdes pel normal funcionament de les
instal∙lacions que no siguin imputables a defectes del material, o que no queden inclosos dins del concepte
de garantia.
Les avaries produïdes per actes vandàlics, col∙lisions , robatoris i altres causes no incloses dins del concepte
de garantia, han de ser resoltes pel mantenidor en aquest període, però no li seran imputades
econòmicament. Per tal que li siguin imputades, han d’haver estat contemplades al contracte de
manteniment en partides específiques a aquest efecte.
Si l’avaria o desperfecte és imputable a defecte del material, es notificarà la demanda d’intervenció a l’
instal∙lador Contractista de l’obra.
S’haurà d’especificar clarament el temps màxim de resposta que l’instal∙lador tindrà per a reparar les
anomalies des de que aquests li han estat comunicades. En funció de l’amplitud de la intervenció, la
propietat podrà autoritzar un període major de temps, la qual cosa quedarà reflectit a la fitxa de notificació.
Per a la comunicació d’anomalies, els licitants de qualsevol concurs d’obra hauran d’indicar la persona i el
telèfon de contacte per als cas d’intervenció en la instal∙lació durant el període de garantia. Aquesta
informació es pot exigir com a document que ha d’aportar al Plec.
Els treballs complementaris que es tinguin de realitzar per a mantenir el servei d’enllumenat públic, sigui
mitjançant enllumenat provisional o qualsevol altra actuació, seran a càrrec de la garantia.
Prestacions de manteniment durant la garantia
Les prestacions bàsiques del manteniment durant el període de garantia, inclosos dins del concepte inspecció
de funcionament i dictamen, tenen com a finalitat detectar situacions incorrectes de l’estat del material i el
funcionament de les instal∙lacions, i analitzar la causa i abast de l’anomalia detectada, i aïllar i neutralitzar les
situacions de risc per a les persones o bens que podessin presentar‐se.
Complementàriament i en funció de les instruccions que dicti la Direcció Facultativa del manteniment,
efectuarà les reparacions que siguin necessàries.
Forma de prestació del manteniment durant la garantia
Hi haurà tres formes d’actuació durant aquesta fase: les inspeccions, els anàlisis i dictàmens, i les
intervencions .
Per tal de complir les especificacions anteriors, s’efectuaran inspeccions amb la periodicitat que es cregui
convenient.
Dels resultats de les inspeccions i deteccions, es farà un informe d’incidències, en el que s’indicarà el defecte
observat, la causa de l’anomalia i l’àmbit afectat.
En cas de detectar situacions de risc per a les persones o bens, s’aïllarà provisionalment la causa del risc si és
un defecte menor, o es deixarà la instal∙lació fora de servei si és un defecte d’importància. Seguidament es
passarà avís a la Direcció Facultativa.
En funció del tipus d’anomalia, la Direcció Facultativa ordenarà al Contractista que correspongui la
intervenció que estimi procedent, per a reparar o adequar la instal∙lació, d’acord amb el dictamen resultant
sobre la imputació o no al concepte de garantia.
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Les reparacions majors efectuades fora del concepte de garantia, es tarifaran segons la taula de preus unitaris
vigents al moment d’establir el contracte de conservació.
Compliment i qualitat dels treballs
L’incompliment d’obligacions durant el període de garantia, per exemple l’incompliment dels terminis de
reparació abans mencionats, provocarà l’actuació immediata del conservador de la resta de les instal∙lacions. La
propietat queda facultada per a acabar, per compte i risc de l’adjudicatari i titular de la garantia, tots els treballs
de reparació o adequació en el cas de que el Contractista de l’obra no ho realitzi dins dels terminis establerts,
sense perjudici de les sancions a que es faci creditor.
El cost d’aquests treballs seran facturats al instal∙lador o empresa que hagi executat l’obra. Així doncs, l’import
anirà a càrrec de la retenció i es descomptarà directament d’aquesta tot i acompanyant i justificant la
intervenció efectuada. Si la retenció és insuficient i no és pagada pe l’instal∙lador, es tramitarà amb càrrec a la
fiança.
Sancions per incompliment de la garantia
D’acord amb allò que preveu la Llei 7/1985 de 2 d’abril, les sancions que s’aplicaran en cas d’incompliment de les
prestacions de reparació i adequació, obligades en el període de garantia, seran proposades pel responsable de
manteniment, conjuntament amb la Direcció Facultativa, a l’òrgan competent que hagi d’executar‐les.
La data de notificació a partir de la qual contarà la sanció, serà la de lliurament del fax o carta certificada,
indicant l’existència de l’anomalia. El Contractista podrà recórrer en els terminis legals establerts.
Si els incompliments són reiteratius, la propietat podrà actuar aplicant sancions que, donat el cas de no ser
pagades pe l’instal∙lador, li seran descomptades de la retenció de la fiança.
No s’aplicaran sancions en el cas que el Contractista justifiqui la impossibilitat de reparar l’anomalia en el termini
indicat, o que l’anomalia imputable no sigui responsabilitat seva.
Recepció definitiva
Prescrit el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les obres i instal∙lacions, s’efectuarà
una comprovació del correcte funcionament de tots els elements integrants de les mateixes. Es realitzaran els
mateixos assaigs i comprovacions definides per a la recepció provisional, comprovant‐se els resultats de les
mateixes.
Un cop corregides, en el seu cas, totes les deficiències observades, s’efectuarà una nova visita d’inspecció a les
instal∙lacions amb la participació de tots els estaments interessats i els responsables del manteniment, si aquests
fossin diferents al Contractista, subscriuran la seva conformitat en una còpia de l’acta de Recepció Definitiva de
les instal∙lacions, remetent‐se aquest exemplar a la propietat.
A partir de la Recepció Definitiva de les instal∙lacions, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les
mateixes la propietat de cada àrea del projecte, sota la supervisió de la Direcció Facultativa.
Altres condicions
Es compliran totes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d’obra, assegurances
socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a l’obra que es va a executar.

2. Condicions que han de satisfer els materials ......................................................................................

Panots ........................................................................................................................................................

Aspectes generals .....................................................................................................................................

Peces prefabricades de formigó............................................................................................................52

Aigua ..........................................................................................................................................................

Materials per a pous de registre circulars ................................................................................................

Sorres.........................................................................................................................................................

Materials auxiliars per a pous de registre ................................................................................................

Saulons ......................................................................................................................................................

Materials auxiliars per a pericons de canalització ...................................................................................
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Accessoris de polietilè per a derivacions a pressió ..................................................................................
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Terres.........................................................................................................................................................
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Rebliment i piconatge d'elements localitzats ..........................................................................................

Tacs i visos .................................................................................................................................................

Bases de formigó per a rigoles, vorades i voreres....................................................................................
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Rigoles de peces de morter de ciment .....................................................................................................

Acers per a armadures actives o passives................................................................................................
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Paviments de Formigó acabats sense addittius .......................................................................................
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Plafons .......................................................................................................................................................

Formigons per a estructures i d'altres elements ......................................................................................

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments...............................................................................
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Pericons i buneres .....................................................................................................................................
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Clavegueres amb tub circular de formigó ................................................................................................
Pous de registre amb peces prefabricades de formigó ...........................................................................
Tubs de polietilè de densitat alta ....................................................................................................... 120
Condicions d’execució de les instal∙lacions d’electricitat. ......................................................................
Condicions d’execució del enllumenat ....................................................................................................
Condicions d’execució de les instal∙lacions d’ aigua ...............................................................................
Barrera de seguretat .................................................................................................................................
Aportació de terres i substrats per a jardineria.......................................................................................
LLaurada i cavada......................................................................................................................................
Fresatge .....................................................................................................................................................
Subministrament d’arbres ........................................................................................................................

2. Condicions que han de satisfer els materials

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat

Aspectes generals
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser

Armat

utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de

En massa amb armadura de fissuració

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.

 0,2% pes de ciment
 0,4% pes de ciment
 0,4% pes de ciment

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Aigua

Normativa d’obligat compliment
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Definició i característiques dels elements

NBE FL‐90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"

Definició
Aquest plec és vàlid per a les aigües utilitzades en la confecció de formigons, morters i beurades, així com per a
la cura de formigons i morters.
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Característiques generals

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

d'assaig UNE 7234 : 71, UNE 7130 : 58, UNE 7131:58, UNE 7178:60, UNE 7132:58, UNE 7235:71 i UNE 7236 : 71.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura,
sempre i quant amb els anàlisis definits a la normativa de formigó els resultats d’aquests estiguin dins del límits

Sorres

exigits. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es

Definició i característiques dels elements

facin estudis especials i compleixin amb la normativa de formigons en vigor.

Definició

Si l'aigua ha d'utilitzar‐se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva

Aquest plec és aplicable a les sorres granítiques o calcàries utilitzades en la confecció de morters o formigons.

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

Total de substàncies dissoltes (UNE 7‐130)

Característiques generals

5

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7‐234)

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de

 15 g/l

morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les

Sulfats, expressats en SO4= (UNE 7‐131)

esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà



ciments normals

 1 g/l

refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que



ciments SR

 5 g/l

se n'extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del

Ió clor, expressat en CL‐ (UNE 7‐178)
 1 g/l



Formigó pretensat



Formigó armat

 3 g/l



Formigó en massa amb armadura de fissuració

 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7‐132)

0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7‐235)

que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emes per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐98.
No s’utilitzaran àrids fins amb equivalent de sorra (UNE‐83131:90) inferior a 75.

 15 g/l

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
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Granulat fi

La composició granulométrica serà la adequada al seu us.
No ha de tenir argiles, margues ni d’altres materials estranys.

Granulat arrodonit

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933‐2)

 4 mm

Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses

Terrossos d'argila (UNE 7‐133)

 1% en pes

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe

Partícules toves (UNE 7‐134)

0%

específica d’exposició

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7‐244)

 6% en pes

Granulat de matxuqueig no calcari
 0,5% en pes

per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició

Compostos de sofres expressats en SO3= i
 0,4% en pes

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables

0%

Per a obres en ambients I, IIa,b

Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082)

Baix o nul

o cap classe específica d'exposició

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83‐121)

Nul∙la

Resta de casos

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3
 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124)

 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE 83‐131):

referits a granulat sec (UNE 83‐120)

i referits al granulat sec (UNE 146‐500)

 6% en pes

 75
 80

Friabilitat (UNE 83‐115)

 40

Absorció d'aigua (UNE 83‐133 i 83‐134)

 5%

Sorres calcàries utilitzades en formigó

Armat o en massa amb armadures de fissuració

 0,05% en pes

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els

Pretensat

 0,03% en pes

granulats.
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933‐2):

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat

 0,2% pes de ciment

Granulat gruixut

Armat

 0,4% pes de ciment

Granulat arrodonit

En massa amb armadura de fissuració

 0,4% pes de ciment

Granulat fí
Granulat arrodonit

Estabilitat (UNE 7‐136):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic

 10%

Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic

 15%

I,IIa,b o cap classe específica d'exposició

 1% en pes

 6% en pes

 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83‐130):

Sorres granítiques utilitzades en formigons
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933‐2):

‐ Per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició
Resta de casos

Granulat gruixut

 0,6% en pes
 0,3% en pes

Granulat arrodonit

 1% en pes

Friabilitat (UNE 83‐115)

 40

Granulat de matxuqueig no calcari

 1% en pes

Absorció d'aigua (UNE 83‐133 i 83‐134)

 5%

Sorres per a la confecció de morters

Normativa d’obligat compliment

La composició granulométrica ha d’estar dins dels límits següents:

Sorres per a la confecció de formigons
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Tamís UNE 7‐050

Percentatge en pes

mm

que passa pel tamís

5,00

A

A = 100

2,50

B

60  B  100

1,25

C

30  C  100

0,63

D

15  D  70

0,32

E

5  E  50

0,16

F

0  F  30

0,08

G

0  G  15

Altres condicions
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Condicions

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Sorres per a la confecció de morters
NBE FL‐90 “Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo”
Saulons
Definició i característiques dels elements

C ‐ D  50

Definició

D ‐ E  50

Aquest plec es vàlid pels saulons garbellats o sense garbellar, utilitzats com a material filtrant o per a

C ‐ E  70

subbases, paviments o terres d'aportació.

Mida dels grànuls

 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials

 2%

Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
Característiques generals
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser inferior al 10% en pes del total. Tot el material ha
de passar pel tamís 40 UNE.
Mida del granulat

 40 mm

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT‐149/72)

< 35

Índex CBR (NLT‐111/78)

> 20

Contingut de matèria orgànica

Nul

Equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE

> 35

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la
Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:
Nom del subministrador
Numero de sèrie del full de subministrament
Nom de la cantera
Data del lliurament

Sauló garbellat

Nom del peticionari

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què

Tipus de granulat

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Quantitat de granulat subministrat

Material filtrant

Denominació del granulat(d/D)

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal acumulat pel

Identificació del lloc de subministrament

tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser  5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la
D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
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No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

Normativa d’obligat compliment

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT‐149)

 40

Normativa general

Equivalent de sorra

> 30
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aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Condicions generals de la granulometria del material:
1) F15/d85

<5

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

2) F15/d15

>5

Material filtrant

3) F50/d50

<25

5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes"

4) F60/d10

<20

5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."

(Fx = tamany superior de la fracció x% en pes del material filtrant)

Graves

(dx = tamany superior de la proporció x% del terreny a drenar)
Definició i característiques dels elements
Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per:
1) F15

< 0,1 mm

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

Definició
Aquest plec es vàlid per als granulats utilitzats per a la confecció de formigons, com a material filtrant per a
drens, o per a mescles de grava ‐ ciment.

Per a tubs perforats:
F85/Diàmetre dels orificis

El seu origen pot ser:
>1

Per a tubs ranurats:
F85/ Obertura de la ranura

Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
> 1,2

Per a tubs de formigó porós:
F85/d15 de l'àrid del tub

Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:

> 0,2

De pedra granítica

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més
gruixuda es col∙locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la

De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les

Granulats reciclats provinents de construcció de maó

condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm.

Granulats reciclats provinents de formigó

Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han de

Granulats reciclats mixtes

substituir per:

Granulats reciclats prioritariament naturals

F15

> 0,1 mm

F15

< 0,4 mm

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Característiques generals:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxucament de roques naturals, o del reciclatge
d’enderrocs.

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146‐500 EX):

construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els granuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en

< 1% en pes

Altres granulats

 0,4% en pes

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE 146‐500 EX)

què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl‐ i referits a granulat sec (UNE 83‐124 EX):

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim

Granulats reciclats mixtos

98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933‐2)

Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració

 0,05% en pes

Formigó pretensat

 0,03% en pes

Graves per a formigons

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Pretensat

 0,2% pes del ciment

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:

Armat

 0,4% pes del ciment

En massa amb armadura de fissuració

 0,4% pes del ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs

0%

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  45º (amb la
direcció de formigonat)

Granulats reciclats mixtos

0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2):
Per a graves calcàries

 2% en pes

Per a graves granítiques

 1% en pes

Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals < 3%
Per a granulats reciclats mixtos

Contingut de ió Cl‐:

< 5%

< 0,06%

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7‐082)

Baix o nul

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos

< 0,5%

Altres granulats

Nul

Contingut de restes d'asfalt:
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó

< 0,5%

Altres granulats

Nul

Reactivitat:
Alcali‐sílci o àlcali‐silicat (Mètode químic UNE 146‐507‐1 EX o

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7‐238)

 0,20

Terrossos d'argila (UNE 7‐133)

 0,25% en pes

Partícules toves (UNE 7‐134)

 5% en pes

mètode accelerat UNE 146‐508 EX)
Àlcali ‐ carbonat (Mètode químic UNE 146‐507‐2)

Nul∙la
Nul∙la

Estabilitat (UNE 7‐136):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic

 12%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic

 18%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2):
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Absorció d'aigua:

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més

Granulats naturals (UNE 83‐133 i UNE 83‐134)

< 5%

Granulats reciclats provinents de formigó

< 10%

Granulats reciclats mixtos

< 18%

Granulats reciclats prioritariament naturals

< 5%

gruixuda es col∙locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a
la següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les
condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu i compacte, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han

Graves per a drens

de substituir per:

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís

F15

> 0,1 mm

0,08 (UNE 7‐050) ha de ser  5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons

F15

< 0,4 mm

les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78).

No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
Condicions de subministrament i emmagatzematge

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT‐149)

 40

Plasticitat

No plàstic

Equivalent de sorra

> 30

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions, classificades per
granulometría i tipus de pedra.

Condicions generals de la granulometria del material:
1) F15/d85

<5

2) F15/d15

>5

3) F50/d50

<25

4) F60/d10

<20

Graves per a confecció de formigons
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:
Nom del subministrador
Numero de sèrie del full de subministrament

(Fx = tamany superior de la fracció x% en pes del material filtrant)

Nom de la cantera

(dx = tamany superior de la proporció x% del terreny a drenar)

Data del lliurament

Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per:
1) F15

< 0,1 mm

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

>1

> 1,2

Denominació del granulat(d/D)

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.

Per a tubs de formigó porós:
F85/d15 de l'àrid del tub

Tipus de granulat

Identificació del lloc de subministrament

Per a tubs ranurats:
F85/ Obertura de la ranura

Nom del peticionari

Quantitat de granulat subministrat

Per a tubs perforats:
F85/Diàmetre dels orificis

Condicions generals

> 0,2

Normativa de compliment obligatori
Graves per a formigons
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Graves per a formigons

50

100

‐

‐
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65‐90

75‐95

100
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54‐84

65‐90

80‐100

8

35‐63

40‐68

45‐75

5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes"

4

22‐46

27‐51

32‐61

5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."

2

15‐35

20‐40

25‐50

0,500

7‐23

7‐26

10‐32

0,250

4‐18

4‐20

5‐24

0,063

0‐9

0‐11

0‐11

Graves per a drens

Tot‐ú
Definició i característiques dels elements

Coeficient de desgast "Los Angeles" dels àrids naturals (UNE – EN 1097‐2) :

Definició

Categoria tràfic pesat T3, T4 i vorals

Aquest plec és vàlid per a tot‐ú natural o artificial.

 40

Es considera tot‐ú natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua,

Per materials reciclats provinents de capes d’aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de

procedents de graveres, dipòsits naturals, sòls naturals, una barreja de ambdós; o també els productes d’

formigons i per àrids siderúrgics a utilitzar com tot‐ú naturals el valor del coeficient de “Los Angeles”

enderroc de construcció.

serà :

Es considera tot‐ú artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria continua,
procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.

Categoria tràfic pesat T3, T4 i vorals
Equivalent de sorra (UNE – EN 133‐8):

Característiques generals
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT. o en el seu defecte el que determini la D.F.
Els materials no han de tenir terrossos d’ argila, matèria vegetal, marga i d’ altres matèries estranyes que puguin
afectar a la durabilitat de la capa.

 45

T2 a T4 / vorals de T00 a T2

 30

Vorals de T3 i T4

 25

Plasticitat:
Carreteres amb tràfic pesat T3

La fracció passada pel tamís 0,063 (UNE ‐ EN 933‐ 2 ) ha de ser més petita que els dos terços (2/3) de la passada

No plàstic

Carreteres amb categoria de tràfic pesat T4

pel tamís 0,250 mm (UNE ‐ EN 933‐ 2).
Composició química: el contingut ponderal de compostos de sofre totals (expressats en S03) determinat s/ UNE –

Límit líquid (UNE 103‐103)

 25

EN 1744‐1 serà inferior al cinc per mil (0,5 %) on els materials estiguin en contacte amb capes tractades amb

Índex de plasticitat (UNE 103/104)

6

ciment i inferior al ú per cent (1%) en la resta de casos.



Vorals no pavimentats, categories tràfic pesat T32 i T4 (T41 i T42) la D.F. determinarà si accepta que:

Tot‐ú natural



Índex de plasticitat (UNE 103/104)

 10

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat  50% en pes dels elements que presentin dues



Límit líquid (UNE 103‐103)

 30

o més cares de fractura.

Tot‐ú artificial

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d’estar continguda a dins dels
fusos següents:

ferms de calçada de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 i T0, del 75% per ferms de calçada de
ZN (40)

Tamís UNE

El percentatge mínim de partícules triturades segons UNE ‐ EN 933‐5 per tot‐ú artificial serà del 100% per

ZN (25)

ZN (20)

carreteres amb categoria de tràfic pesat T1 i T2 i vorals de T00 i T0 i del 50% per la resta de casos.

23

2

coeficient de neteja (NLT‐172/86)

El material ha de ser no plàstic, segons les normes UNE 103‐104.


La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un

Vorals no pavimentats, categories tràfic pesat T32 i T4 (T41 i T42) la D.F. determinarà si accepta que:

dels fusos següents:
Tamisat ponderal acumulat (%)

Tamís UNE

ZA (25)

ZA (20)

ZAD (20)

40

100

‐‐‐

‐‐‐

25

75‐100

100

100

20

65‐90

75‐100

65‐100

8

40‐63

45‐73

30‐58

4

26‐45

31‐54

14‐37

2

15‐32

20‐40

0‐15

0,500

7‐21

9‐24

0‐6

0,250

4‐16

5‐18

0‐4

0,053

0‐9

0‐9

0‐2



Índex de plasticitat (UNE 103/104)

 10



Límit líquid (UNE 103‐103)

 30

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al
llarg de la zona de treball.
Normativa de compliment obligatori
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). O.C. 10 bis/02
6.1‐IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Granulats per a paviments

Índex de llenques (UNE ‐ EN 933‐3)

 35

Definició i característiques dels elements

Coeficient de desgast "Los Angeles" dels àrids (UNE – EN 1097‐2):

Definició

Categoria tràfic pesat T00 a T2

 30

Categoria tràfic pesat T3 , T4 i vorals

 35

Granulats per a la confecció de grava ‐ ciment .
Característiques generals

Per materials reciclats provinents de capes d’aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de
formigons de resistència a compressió final superior a 35 MPa , així com els àrids siderúrgics el valor
del coeficient de “Los Angeles” podrà ser:

La dosificació ha de ser l'especificada en el projecte o fixada per la D.F.
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Categoria tràfic pesat T00 a T2

 35

La corba granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

Categoria tràfic pesat T3 , T4 i vorals

 40

Per a grandària màxima del granulat de 12 mm ó 20 mm:

Sempre que la seva composició granulometria estigui adaptada al fus ZAD 20
Tamís UNE

% Acumulatiu de granulats que hi passen

25

100

20

70‐100

10

50‐80

5

35‐60

De no complir‐se aquesta condició el seu valor de blau de metilè, segons UNE‐EN 939‐9, haurà de ser 10 i

2

25‐45

simultàniament i equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors s/ UNE – EN 933‐8

0,4

10‐24

Equivalent de sorra (UNE – EN 933‐8):

anteriors.

T00 a T1

 40

T2 a T4/ vorals de T00 a T2

 35

Vorals de T3 i T4

 30

0,08

1‐8

Per a grandària màxima del granulat de 40 mm:

Tamisatge amb tamís 0,08 (UNE 7‐050)

± 1,5%

Contingut de ciment, en pes

± 0,3%

Contingut d'aigua

± 0,3%

Tamís UNE

% Acumulatiu de granulats que hi passen

Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec.

40

100

La mescla s'ha de fer en planta dosificadora, que ha de disposar de dosificadors independents per els

25

75‐100

granulats, el ciment i l'aigua.

20

65‐90

10

40‐70

5

30‐55

2

22‐42

0,4

10‐22

Normativa de compliment obligatori

0,08

1‐8

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions, classificades per
granulometría y tipus de pedra.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Coeficient de desgast (Assaig "Los Ángeles" NLT‐149):
Bases de tràfic pesat o mig

< 30

Bases d'altres utilitzacions

< 35

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Materials per a terraplens i rebliments localitzats.

Plasticitat:
Bases de tràfic pesat o mig

Consideracions generals.
Nul∙la

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per pro‐

Bases d'altres utilitzacions (fracció
que passa pel tamís 0,40 de l'UNE 7‐050)

ductes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria
LL < 25 (NLT 105/72)

similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de

IP < 6 (NLT 106/72)

préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra.

Equivalent de sorra (NLT 113)

> 30

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats,

Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082)

 0,05%

segons l'article 330.3 del PG‐3. En la coronació haurà de fer‐se servir material del tipus seleccionat o adequat,

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7‐133)

 2%

Contingut de sulfats (NLT 120)

 0,5%

Contingut de ciment, en pes (C)

3%  C  4,5%

segons el cas i també segons l'esmentat article.
Terres

Resistència a compressió a 7 dies quan s’utilitzi ciment pòrtland:

Definició i característiques dels elements
Definició

Per a bases de trànsit pesant o mig

 35 kg/cm

Aquest plec es vàlid per a les terres seleccionades, adequades, tolerables o sense classificar, utilitzades per a

Per a la resta de casos

 30 kg/cm2

replens i terraplens.

2

Toleràncies respecte de la dosificació:

Terres seleccionades

Tamisatge amb tamisos superiors al 2 (UNE 7‐050) ± 6%
Tamisatge amb tamisos entre el 2 i el 0,4 (UNE 7‐050)

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.
± 3%

Índex CBR (NLT‐111/72):

25



Esplanada E2

> 10

La composició granulométrica i el tipus de terra han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la



Esplanada E3

> 20

partida d'obra en què intervinguin o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.

Nul

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Contingut de matèria orgànica

< 25%

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota

Límit líquid (L.L.) (NLT‐105/72)

< 30

l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre‐les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les

Inflament dins de l'assaig CBR

Nul

Elements de mida superior a 8 cm

Nul

Normativa de compliment obligatori

Índex de plasticitat

< 10

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)

condicions.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Terres adequades

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

Índex CBR (NLT‐111/72)

>5

Contingut de matèria orgànica

< 1%

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)

< 35%

Granulats per a tractaments superficials
Definició i característiques dels elements

Límit líquid (L.L.) (NLT‐105/72)

< 40

Definició

Inflament dins de l'assaig CBR

< 2%

Aquest plec és vàlid per als granulats utilitzats en la confecció de mescles per a tractaments superficials.

Densitat del Proctor Normal

 1,750 kg/dm3

Característiques generals:

Elements de mida superior a 10 cm

Nul

Abans de l’inici de les obres, es demanarà al contractista un informe de la pedrera, amb les següents dades:

Terres tolerables

Classificació geològica.

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

Estudi de morfologia.

Índex CBR (NLT‐111/72)

>3

Aplicacions anteriors.

Contingut de matèria orgànica

< 2%

Assaigs d’identificació del material.

Densitat del Proctor normal

 1,450 kg/dm3

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.

Contingut de pedres de D > 15 cm

 25% en pes

Granulat gros(part retinguda pel tamís 2,5 mm UNE 7‐050):

S'han de complir una de les següents condicions:

Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedrera.

Límit líquid (L.L.)

< 40

Límit líquid (L.L.)

< 65

Índex de plasticitat (I.P.)

> (0,6 x L.L. ‐ 9)

La naturalesa del granulat ha d'ésser silícica, granítica o porfídica.
Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT‐358):
Per a trànsit T0 i T1

 100%

Terres sense classificar

Per a trànsit T2

 90%

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

Per a trànsit T3, T4 i voreres

 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT‐179):

 30

Per a trànsit T0 i T1

 15

Per a trànsit T2

 20

Equivalent de sorra (NLT‐113):

Per a trànsit T3, T4 i voreres

 30

Sorres artificials

> 65

Sorres naturals

> 75

Per a trànsit T3, T4 i voreres

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres)

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:

Coeficient de polit accelerat (NLT‐174):
Per a trànsit T0

 0,50

Índex d'adhesivitat (NLT‐355)

Per a trànsit T1 i T2

 0,45

Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162)  25%

Per a trànsit T3 i T4

 0,40

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres)

>4

Mescla
Mescles per a tractaments superficials i granulometria normal:

Índex de llenques (NLT‐354):
Per a trànsit T0 i T1

 20

TAMISOS

Per a trànsit T2

 25

(UNE 7‐050)

Per a trànsit T3, T4 i voreres

 30

Coeficient de neteja (NLT‐172):

Tamisatge acumulat (% en massa)

A 20/10

A 13/7

A 10/5

A 6/3

A 5/2

25

‐

‐

100

‐

‐

20

‐

90‐100

‐

100

‐

Per a trànsit T0 i T1

 0,5

12,5

‐

0‐30

90‐100

100

‐

Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres

 1,0

10

0‐15

20‐55

90‐100

100

‐

6,3

‐

0‐15

20‐55

90‐100

100

5

0‐5

‐

0‐15

20‐55

90‐100

3,2

‐

0‐5

‐

0‐15

10‐40

1,25

‐

‐

‐

0‐5

‐

0,63

‐

‐

‐

‐

0‐5

Assaig de placa Vialit (NLT‐313); granulat no desprès:
Pes vía humida

>90% en pes

Pes vía seca

> 80% en pes

Adhesivitat (NLT‐166)

 95% en pes de granulat

Granulat fi (part que passa pel tamís 2,5 mm i retinguda pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050)
El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdós materials.

Mescles per a tractaments superficials i granulometria especial:

N ha de tenir de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes.

TAMISOS

Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el 10 % del

(UNE 7‐050)

pes dels granulats fins de la mescla.

Tamisatge acumulat (% en massa)

A 20/10

A 13/7

A 10/5

A 6/3

A 5/2

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Angeles" del

25

100

‐

‐

‐

‐

granulat gros.

20

85‐100

100

‐

‐

‐

12,5

0‐20

85‐100

100

‐

‐

10

0‐7

0‐30

85‐100

100

‐

6,3

‐

0‐7

0‐25

85‐100

100

5

0‐2

‐

0‐7

0‐30

85‐100

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT‐149):
Per a trànsit T0 i T1

 15

Per a trànsit T2

 20

27

TAMISOS

Normativa de compliment obligatori

Tamisatge acumulat (% en massa)

(UNE 7‐050)

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

3,2

‐

0‐2

‐

0‐10

0‐25

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

1,25

‐

‐

‐

0‐2

‐

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

0,63

‐

‐

‐

‐

0‐2

Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) del 29.5.88 sobre tractament del sòl “in situ” i tractaments
especials amb lligants hidrocarbonats.
Ciments
Definició i característiques dels elements

Microaglomerat:
TAMISOS

FUS GRANULOMETRIC

(UNE 7‐050)

(% en massa que passa)

12

100

confecció de morters, formigons, pastes, beurades , etc.

10

85‐65

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC‐97 amb les característiques següents:

5

50‐30

‐ Ciments sense característiques especials (CEM)

2,5

30‐20

‐ Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)

0,63

23‐13

‐ Ciments blancs (BL)

0,080

12‐7

‐ Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)

Definició :
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la

Característiques generals:
Toleràncies per a la mescla:
Segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s’exigeix que aquests
Granulometría (inclòs el pols mineral):
Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7‐050)

materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
± 3% del pes total dels granulats

Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea,

0,08 (UNE 7‐050)

± 2% del pes total dels granulats

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tamís 0,08 (UNE 7‐050)

± 1% del pes total dels granulats

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni.

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de
la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Característiques dels ciments comuns
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:

Diàriament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada,

Denominació

Designació

sense descarregar‐los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla.

Ciment pòrtland

CEM I

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat.

Ciment pòrtland mixt

Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests.

Ciment pòrtland amb escòria

CEM II/A‐M
CEM II/B‐M
CEM II/A‐S
CEM II/B‐S

 20%

CEM II/A‐P

Percentatge en massa de component calcari

CEM II/B‐P

Percentatge en massa de components addicionals

Ciment pòrtland amb cendres

CEM II/A‐V

("filler" o algun dels components principals que no siguin

volants

CEM II/B‐V

Ciment pòrtland amb filler calcari

CEM II/A‐L

Ciment pòrtland amb fum de sílice

CEM II/A‐D

Característiques mecàniques i físiques

CEM III/A

Resistència a compressió en N/mm2:

Ciment pòrtland amb Putzolana

Ciment de forn alt

CEM III/B

Classe Resistent

Resistència inicial

CEM IV/A

Ciment putzolànic
Ciment compost

 5%

específics del seu tipus)

Resistència normal

2 dies

7 dies

28 dies

CEM IV/B

32,5

‐

 16,0

 32,5

 52,5

CEM V/A

32,5 R

 13,5

‐

 32,5

 52,5

42,5

 13,5

‐

 42,5

 62,5

42,5 R

 20,0

‐

 42,5

 62,5

52,5

 20,0

‐

 52,5

‐

52,5 R

 30,0

‐

 52,5

‐

Característiques físiques
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni
els additius):

Designació

K

S

D

P

V

L

CEM

95‐100

‐

‐

‐

‐

‐

(R=Alta resistència inicial)

CEM II/A‐M

80‐94

6‐20

6‐20

6‐20

6‐20

6‐20

Temps d'adormiment:

CEM II/B‐M

65‐79

21‐35

21‐35

21‐35

21‐35

21‐35

CEM II/A‐S

80‐94

6‐20

‐

‐

‐

‐

Classe 32,5 i 42,5

 60 min

CEM II/B‐S

65‐79

21‐35

‐

‐

‐

‐

Classe 52,5

 45 min

CEM II/A‐P

80‐94

‐

‐

6‐20

‐

‐

CEM II/B‐P

65‐79

‐

‐

21‐35

‐

‐

CEM II/A‐V

80‐94

‐

‐

‐

6‐20

‐

CEM II/B‐V

65‐79

‐

‐

‐

21‐35

‐

CEM II/A‐L

80‐94

‐

‐

‐

‐

6‐20

CEM II/A‐D

90‐94

‐

6‐10

‐

‐

‐

CEM III/A

35‐64

36‐65

‐

‐

‐

‐

CEM III/B

20‐34

66‐80

‐

‐

‐

‐

CEM IV/A

65‐89

‐

11‐35

11‐35

11‐35

‐

CEM IV/B

45‐64

‐

36‐55

36‐55

36‐55

‐

Classe

CEM V/A

40‐64

18‐30

‐

18‐30

‐

‐

CEM I

 5,00

CEM II
CEM III

Inici:

 12 h

Expansió Le Chatelier (UNE 80‐102)

 10 mm

Característiques químiques
 0,1%

Contingut de clorurs

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
Tipus

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcari)
Percentatge en massa del fum de sílice

Final

 10%

Pèrdua
calcinació

per Residu
insoluble

Contingut en sulfats (SO3)
32,5‐32,5R‐42,5R

42,5R‐52,5‐52,5R

 5,00

 3,50

 4,0

‐

‐

 3,50

 4,0

 5,00

 5,00

 4,00

 4,0
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CEM IV

‐

‐

 3,50

 4,0

CEM V

‐

‐

 3,50

 4,0

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat.
Característiques químiques dels ciments d’aluminat de calç
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Resistència inicial

Resistència normal

a 2 dies

a 28 dies

22,5

 22,5

 42,5

 62,5

42,5

 13,5

42,5 R

 20,0

 42,5

 62,5

52,5

 20,0

 52,5

‐

Classe Resistent

(R=Alta resistència inicial)

Clinker 100%

Temps d'adormiment:

Resistència a la compressió:

Inici:

A les 6 h

 20 N/mm

2

A les 24 h

 40 N/mm

2

Temps d'adormiment:
Inici

 60 min

Final

 12 h

Classe 22,5

 60 min

Classe 42,5 i 52,5

 45 min

Final

 12 h

Expansió Le Chatelier (UNE 80‐102)

 10 mm

Característiques químiques

Composició química (% en massa):
Alúmina (Al2O3)

 36 ‐  55

Sulfurs (S=)

 0,10

Clorurs (Cl‐)

 0,10

 0,1%

Contingut de clorurs
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

Pèrdua per

Residu

Contingut en

calcinació

insoluble

sulfats (SO3)

Àlcalis

 0,40

Tipus

Sulfats (SO3)

 0,50

BL I

 5,00

 5,00

 4,5

BL II

‐

‐

 4,0

BL V

‐

‐

 3,5

Característiques dels ciments blancs
 75%

Índex de blancor (UNE 80‐117)

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni

Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR)

els additius):

Prescripcions addicionals respecte als components (%)

Denominació

Tipus

Clinker

Addicions

Tipus

C3A

C3A + C4AF

Ciment pòrtland blanc

BL I

95 ‐ 100

0‐5

CEM I

 5,0

 22,0

Ciment pòrtland blanc amb addicions

BL II

75 ‐ 94

6 ‐ 25

CEM II

 8,0

 25,0

Ciment pòrtland blanc per a enrajolats

BL V

40 ‐ 74

26 ‐ 60

CEM III/A

 10,0

 25,0

CEM III/B

(1)

(1)

CEM IV/A

 8,0

 25,0

2

Resistència a compressió N/mm :

CEM IV/B

 10,0

 25,0

Normativa de compliment obligatori

CEM V/A

 10,0

 25,0

RC‐03 "Instrucción para la Recepción de Cementos" Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.

se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03).

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80‐304.

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3‐8‐98)

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Article 202 del PG‐3 i amb les de la Norma UNE 80301.96.

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y

tots els seus components.

productos prefabricados.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

ORDEN 17/1/1989 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

Nom del fabricant o marca comercial

para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Data de subministrament

REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones

Identificació del vehicle de transport

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Quantitat subministrada

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la

Designació i denominació del ciment

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por

Referència de la comanda

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

UNE‐EN 197‐1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

Pes net

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

Designació i denominació del ciment

UNE 80303‐2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

Nom del fabricant o marca comercial
Calçs

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

Definició i característiques dels elements
Inici i final d'adormiment
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Definició

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense

Aquest plec es vàlid per a les calçs aèries tipus I i II utilitzades per a l'estabilització d'esplanades.

contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
Classes 22,5 i 32,5

3 mesos

Classes 42,5

2 mesos

Classes 52,5

1 mes

Característiques generals:
Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE 80‐215)

 90%

Contingut d'anhídrid carbònic (UNE 80‐217)

 5%

Reactivitat a l'aigua, T màx (UNE 80‐502):
Calç viva (MgO < 5%)

 60°C

Calç dolomítica (MgO > 5%)

 50°C
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Temps de reacció (tu)

 15 min

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:

Rebuig acumulat sobre tamisos UNE 7‐050 (UNE 80‐122):
Calç aèria tipus I: Tamís 0,20

 10%

Consistència

Calç aèria tipus II: Tamís 6,3

0,0%

Grandària màxima del granulat

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Subministrament: En sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i dels corrents

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions.

La indicació de l'us estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat

A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Designació del producte.
Pes net
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de subministrament

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
R: Resistència característica especificada, en N/mm2
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del

Designació.

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,

Identificació del vehicle de transport

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat

Referència de la comanda

(contingut de ciment i relació aigua/ciment)

Quantitat subministrada

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les

Normativa de compliment obligatori
RCA ‐92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos".
UNE 80‐502‐92 EXPERIMENTAL "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos".

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i

Formigons sense additius
Definició i característiques dels elements

les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
Si la DT. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color blanc, o ser
resistent a l'aigua de mar.

Definició
Formigó, amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
Característiques generals
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 i el PG 3/75.

El contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció d’àrids
de formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l’adequació de les
esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra. Aquest
podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n’extraguessin.

Els granulats destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del
que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es faci constar que
acompleixen totes les exigències del PG‐3 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

10 ‐ 15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
Pretensat

 0,2% pes del ciment

Armat

 0,4% pes del ciment

En massa amb armadura de fissuració

 0,4% pes del ciment

Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:

Tipus de ciment:
Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80‐301)
Ciments per a usos especials(UNE 80‐307)
Formigó armat

Consistència fluida

Ciments comuns(UNE 80‐301)

Consistència seca

Nul.la

Consistència plàstica o tova

± 1 cm

Consistència fluida

± 2 cm

Toleràncies respecte de la dosificació:

Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A‐D(UNE 80‐307)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de

Contingut de ciment, en pes

± 1%

mar(UNE 80‐303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80‐306)

Contingut de granulats, en pes

± 1%

Contingut d'aigua

± 1%

Contingut d'additius

± 3%

Classe del ciment

 32,5

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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

Formigons amb cendres volants

ser:
Obres de formigó en massa

 200 kg/m3

Obres de formigó armat

 250 kg/m3

Obres de formigó pretensat

 275 kg/m

A totes les obres

 400 kg/m

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants
per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

3
3

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe

conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

Les cendres han de complir, en qualsevol cas, les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Formigó en massa

 0,65 kg/m3

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Formigó armat

 0,65 kg/m3

Subministrament: En camions formigonera.

Formigó pretensat

 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313):

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Consistència seca

0 ‐ 2 cm

Consistència plàstica

3 ‐ 5 cm

Consistència tova

6 ‐ 9 cm

Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament
Data de lliurament
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Nom del peticionari i del responsable de la recepció

Definició i característiques dels elements

Especificacions del formigó:
Resistència característica

Definició

Formigons designats per propietats:
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
Formigons designats per dosificació:
Contingut de ciment per m

Morters

El present plec es vàlid per:
Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de dos components
bàsics; una resina i un enduridor.
Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius plastificants.

3

Morters de ciment pòrtland.

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

Morter de resina epoxi

Tipus, classe i marca del ciment

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la temperatura ambient i

Grandària màxima del granulat

superficial de l'element.

Consistència

Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant.
Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada.

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat

Designació específica del lloc de subministrament

capa de morter

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

 1/3 del gruix mitjà de la

Mida mínima del granulat

 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q)

3Q7

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i

Morter de ciment Pòrtland

sense haver iniciat l'adormiment.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter.

Normativa de compliment obligatori

El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F.

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:
Tipus M‐80‐a

 80 kg/cm2

Tipus M‐160‐a

160 kg/cm2

Consistència (assentament en el con d'Abrams)

17 cm

Percentatge de fins de mescla seca:
Plasticitat grassa

> 20%

Plasticitat poc grassa (P)

20%  P  10%

Plasticitat magra

< 10%

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits,

Toleràncies:
Consistència (assentament en el con d'Abrams)

± 20 mm

Condicions de subministrament i emmagatzematge

poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar‐li
característiques especials
Els additius considerats són els següents:

Morters de resina epoxi

Microsílice

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.

Airejant

A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Tipus de formulació
Característiques de la formulació
Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, en posició vertical. Ha d'estar emmagatzemat a la temperatura

Fluidificant, superfluidificant y additiu per jet‐grouting
Inhibidor d'adormiment
Accelerador d'adormiment per a gunitats
I per a les addicions:
Cendres volants
Escòria granulada

indicada pel fabricant, un mínim de 12 h abans d'utilitzar‐se.
Colorant en pols
Morters de ciment Pòrtland
Característiques generals pels additius
Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques.
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.
Normativa de compliment obligatori

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. La garantia que
no produeixi alteracions mecàniques no es aplicable per l'additiu airejant.
Ha de tenir el certificat i la fitxa tècnica del fabricant.

Morters de resina epoxi
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Morters de ciment Pòrtland
NBE FL‐90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."
Additius per a formigons, morters i beurades
Definició i característiques dels elements
Definició
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,

Limitacions d'ús d'additius
Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretensat
Airejants: prohibits en pretensats ancorats per adherència
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
Pretensat

 0,2% pes del ciment

Armat

 0,4% pes del ciment

En massa amb armadura de fissuració

 0,4% pes del ciment

Microsílice
Additiu en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig
plaç i compacitat. Ha de tenir el seu origen en els processos industrials per a l'obtenció d'aleacions de ferro ‐
sílice.

propietats habituals o del seu comportament.
Contingut en SIO2 (UNE 80.215)

> 85%
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Contingut de clorurs CL‐ (UNE 80.217)

< 0,10%

No ha de contenir clorurs.

Pèrdua al foc (UNE 80.215)

< 5%%

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada

Proporció de partícules inferiors a 1 micra

90 ‐ 95%

Índex d’activitat a 28 dies (UNE 83.460)

>100%

d'additiu.
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

La D.F. pot acceptar l'utilització d'un fum de sílice que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Dosificació

relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

 4% del pes del ciment
 20% del pes del ciment

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
2%

 90 min

Airejant

3%

 30 min

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte produir fines bombolles d'aire,

4%

 3 min

separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.

5%

 2 min

El fabricant ha de garantir que el percentatge d'exudació d'aigua del formigó airejat, serà  65% de l'exudació
Cendres volants

que produeix el mateix formigó sense airejar.
El fabricant ha de garantir que el formigó amb airejant assoleixi una resistència característica  al 80% del mateix

provinent de la combustió del carbó pulveritzat, en les llars de centrals termoelèctriques, que és arrossegat

formigó sense airejant.
La proporció d'airejant no pot excedir, en cap cas, del 4% en pes del ciment utilitzat en el formigó.
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
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 D.F.
Diàmetre de les bombolles (D)

Són considerades cendres volants per a formigons únicament el producte sòlid i en estat de fina divisió

10  D  1000 micres

Fluidificant, superfluidificant o additiu per a jet‐grounting

pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici.
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 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 no ha de superar el 10% del pes de ciment.
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de disminuir la quantitat d'aigua

Contingut de sílice reactiva (UNE ENV 197‐1)

 25%

per a una mateixa consistència o disminuir la consistència per a un mateix contingut d'aigua.

Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217)

 0,10%

Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196‐2)

 3,0%

Additiu líquid per a formigons que té per objecte de retardar l'inici de l'adormiment.

Òxid de calci lliure (UNE EN 451‐1)

 1%

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)

Inhibidor d’adormiment

sigui la mateixa que sense l'additiu.
Additiu per a gunitats
Additiu en pols per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte d'accelerar el procés
d'adormiment.

Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196‐2)
Característiques físiques:
Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE EN 451‐2)  40%
Índex d'activitat (EN 196‐1):

 5,0%

A 28 dies

> 75%

A 90 dies

> 85%

Estabilitat de volum (UNE‐EN 196‐3):
Expansió pel mètode de les agulles (Le Chatelier)

Amb sulfat magnèsic

 15%

Colorant en pols
Producte inorgànic en pols per a incorporar al formigó durant el pastat, que té per objecte d'aconseguir un

< 10 mm

Toleràncies:

acabat de la massa colorejat.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment.

Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80‐122)

± 150 kg/m3

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Pèrdua al foc

+ 2,0%

Finor

+ 5,0%

Variació de la finor

± 5,0%

Contingut de clorurs

+ 0,01%

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

Contingut d'óxid de calci lliure

+0,1%

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats

Contingut SO3

+ 0,5%

per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

Estabilitat

+ 1,0 mm

Índex d'activitat

‐ 5,0%

Escòria siderúrgica, que pot utilitzar‐se com a granulat fi en la confecció de formigons. Es considera granulat fi el

Ha de ser estable, és a dir, no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

 6%

Condicions físico ‐ químiques:

Subministrament: En sacs tancats hermèticament, o a granel en camions sitja hermètics.

En el cas de subministrar en sacs, s'han de disposar sobre pannells que evitin un contacte directe amb el

En sitges estanques en el cas de subministrament a granel. Si hi han dubtes raonables sobre

setmana.
Cendres volants

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
1,00

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7‐050) i que sura

El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les
característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i

0,50

Compostos de sofre expressats en SO3= i referits al granulat sec 0,40
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment

Microsílice

l'estanqueitat i no es prenen mesures correctores, es limitarà el temps d'emmagatzematge a una

No ha de contenir sulfurs oxidables.

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7‐224)

275.

terreny i protegits superiorment de la pluja i d'altres aportacions directes d'aigua.

que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933‐2).

Terrossos d'argila

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons l'UNE 83‐

Emmagatzematge:

Escòria granulada

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7‐050)

Airejant, fluidificant, inhibidor d’adormiment i additiu per a gunitats

Nul∙la

29.2.2 de la norma EHE.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm
d'amplària.
Als envasos i albarans hi han de figurar les dades següents:

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions
Nom del material

de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7‐136):
Amb sulfat sòdic

 10%

Nom, marca comercial o identificació del fabricant
Nom i localització del lloc de procedència de la cendra volant
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UNE‐EN 450:1994
Marca de certificació, si en té

Productes de tractament per a formigons, morters i beurades
Definició i característiques dels elements

Escòria granulada

Definició

Subministrament: protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

Líquids que aplicats sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarden la pèrdua d'aigua en el

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions

primer període d'enduriment.

granulomètriques.

Característiques generals

Normativa de compliment obligatori
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir‐ne l'efectivitat
Normativa general

i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.

UNE_EN 934‐2 1998 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.

Definiciones y requisitos."

La proporció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines.

Ús per a formigons
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309)

4

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C‐156)

 0,055 g/cm2

Ús per a grava escòria

Condicions de subministrament i emmagatzematge

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons l'UNE 83‐

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

275.

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
Normativa de compliment obligatori

Microsílice

No hi ha normativa de compliment obligatori.

UNE 83‐460‐94 EXP “ Adiciones al hormigón. Humo de Sílice”
Adhesius asfàltics
Additius per a gunitats

Definició i característiques dels elements

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Definició
Cendres volants

Productes bituminosos solubles en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un

UNE‐EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de

procés de destil∙lació i d'oxidació posterior.

calidad.
UC‐85 Ús de Cendres Volants al Formigó.

Característiques generals
Punt de reblaniment, anella ‐ bola

 75°C
 85°C

Penetració a 25°C, 100 g, 5 s

 2 mm
 3 mm

Índex de penetració

+2

Ductilitat a 25°C

 3 cm

Adherència del recobriment (UNE 37‐504)

Ha de complir

 8 cm

Puresa del zinc (UNE 37‐504)

 98,5%

Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C

 0,5%

Solubilitat en tricloroetilè

 99,5%

Punt de trencament Fraass

 ‐ 10°C

Densitat relativa a 25°C

 1,0 t/m3

Inflamabilitat en vas obert Cleveland

Toleràncies:
Diàmetre

± 2% diàmetre nominal

Filferro recuit

 1,1 t/m3

Contingut de carboni de l'acer

 0,15%

 250°C

Resistència a la tracció

 30 kg/mm2

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE 104‐281.

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté.

Identificació del fabricant o nom comercial

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

Identificació del producte

Normativa de compliment obligatori

Diàmetre i llargària dels rotlles

NBE QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos."

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
Normativa de compliment obligatori

Filferros
Definició i característiques dels elements

Filferro recuit
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Definició
Aquest plec és vàlid per als filferros d'acer recuits i filferros d'acer galvanitzat.

Filferro galvanitzat
UNE 37‐501‐88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."

Característiques generals

*UNE 37‐506‐83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades.

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Características generales."
Filferro galvanitzat

* UNE 37‐502‐83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro."

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, no ha de tenir taques ni d'altres
Claus

imperfeccions superficials.
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la
UNE 37‐506.

Definició i característiques dels elements
Definició

 0,25%

Aquest plec és vàlid per els claus d'acer.

Qualitat G1 o G2

1770 N/mm2

Característiques generals

Qualitat G3

1570 N/mm2

Les característiques dels claus han de complir les determinacions de les UNE 17‐032, UNE 17‐033, UNE 17‐

Ha de complir

034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036.

Contingut de carboni de l'acer
Resistència a la tracció (UNE 37‐504):

Protecció de galvanització (UNE 37‐504)
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El clau ha de ser recte i la punta afilada i regular.

Característiques generals

Tipus d'acer
Llargària

A‐37a
en funció de l'ús

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).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Acabat galvanitzat

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

Ha de tenir un recobriment de zinc obtingut per un procés de galvanització.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres

Acabat cadmiat
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions

imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització

 275 g/m2

superficials.

Puresa del zinc, en pes

 98,5%

Acabat galvanitzat

Toleràncies:
Llargària

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfolacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions
±1D

superficials.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Protecció de galvanització

 275 g/m2

Subministrament: Empaquetats.

Puresa del zinc, en pes

 98,5%

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
Normativa de compliment obligatori
UNE 17‐032‐66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas."
UNE 17‐033‐66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas."
UNE 17‐034‐66 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

UNE 17‐035‐66 "Puntas de cabeza cónica."
UNE 17‐036‐66 "Puntas redondas de cabeza perdida."

Tacs i visos
Definició i característiques dels elements

Acabat galvanitzat
UNE 37‐501‐88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."

Definició

UNE 7‐183‐64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados

Aquest plec és vàlid per:

a materiales manufacturados de hierro y acero."
Cargols
Definició i característiques dels elements

Tacs d'expansió de niló i vis d'acer
Tacs d'expansió, vis, volandera i femella d'acer, tipus spit
Tacs químics format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
Fixació mecànica de junt de dilatació extern, formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina

Definició

de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú.

Tijes cilíndriques , amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua i
femelles .

Característiques generals:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que suportarà.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.

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).

Característiques generals
Tacs d’acer

Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i
per fixar‐lo al tac d'ancoratge per l'altre.

Tacs químics

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El cargol ha de ser d'acer cincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de

Condicions de subministrament i emmagatzematge

l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

les dades següents:

Superior a 20°C

10 min

Identificació del fabricant

de 10°C a 20°C

20 min

Diàmetres

de 0°C a 10°C

1h

Unitats

de ‐ 5°C a 0°C

5h

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Normativa de compliment obligatori

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta

No hi ha normativa de compliment obligatori.

col.locació en capses, on han de figurar:
Acers per a armadures actives o passives
Identificació del fabricant.

Definició i característiques dels elements

Diàmetres.
Llargàries.
Unitats.
Instruccions d'ús.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Abraçadores
Definició i característiques dels elements

Definició
Aquest plec es vàlid per a:
Acer en barres llises o corrugades per a armadures passives.
Acer per a tesar en cordons, per a armadures actives.
Cordons no adherents, plastificats, amb embolcall de plàstic i greixat interior, per a armadures actives.
Barres corrugades per a armadures passives
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.

Definició

Les barres han de ser adequades per al soldeig.

Abraçadora reforçada metàl∙lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem.
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les

Colada

0,22

0,05

0,050

0,050

0,012

excepcions següents:

Producte

0,24

0,52

0,055

0,055

0,013

Malles electrosoldades

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat

Armadures bàsiques electrosoldades

simple a 180° i de doblegat ‐ desdoblegat a 90°C (UNE 36‐068)

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE

Nul.la

Tensió d'adherència (UNE 36‐068):
Tensió mitjana d'adherència:

36‐068
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36‐068, relatives al tipus d'acer (geometria del

D < 8 mm

 6,88 N/mm2

8 mm  D  32 mm

 (7,84‐0,12 D) N/mm2

D > 32 mm

 4,00 N/mm2

corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36‐811).
Mides nominals:

‐ Tensió de trencament d'adherència:

Diàmetre nominal e

Àrea de secció transversal S

Massa

(mm)

(mm2)

(Kg/m)

6

28,3

0,222

8

50,3

0,395

10

78,5

0,617

12

113

0,888

14

154

1,21

16

201

1,58

20

314

2,47

25

491

3,85

32

804

6,31

Ovalitat:

40

1260

9,86

Diàmetre nominal e

Diferència màxima

(mm)

(mm)

6

1

16

2,00

8

1

20

2,00

Classe acer

Límit elàstic
2

fy (N/mm )

 11,22 N/mm2

8 mm  D  32 mm

 (12,74‐0,19D)N/mm2

D > 32 mm

 6,66 N/mm2

Toleràncies:
Secció barra:
Per a D  25 mm

 95 % secció nominal

Per a D > 25 mm

 96% secció nominal

Massa

Característiques mecàniques de les barres:
Designació

D < 8 mm

Càrrega unitària de Allargament

de Relació fs/fy

± 4,5% massa nominal

Diàmetre nominal e
(mm)

Diferència màxima
(mm)

rotura

rotura sobre base

10

1,50

25

2,00

fs (N/mm2)

de 5 diàmetres

12

1,50

32

2,50

14

1,50

40

2,50

B 400 S

Soldable

 400

 440

 14%

 1,05

B 500 S

Soldable

 500

 550

 12%

 1,05

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Condicions generals

Composició química:
Anàlisi

C

Ceq

P

S

N

(UNE 36‐068)

%màx.

(UNE 36‐068) %màx.

%màx.

%màx.

%màx.

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:

El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

Característiques generals

El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.

als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció

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.

corresponents a la partida servida.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)

0,40  P  0,60 t/m3

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)

 15%

Higroscopicitat (UNE 56‐532)

Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)

0,35%  C  0,55%

Coeficient d'elasticitat:
Armadures passives
Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat
del sòl i de l'agressivitat de l’atmosfera ambiental.

aprox. 150000 kg/cm2

Per a fusta d´avet

aprox. 140000 kg/cm2

Duresa (UNE 56‐534)

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

4

Resistència a la compressió (UNE 56‐535):

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros

Per a fusta de pi

< 1%

Normativa de compliment obligatori

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

En la direcció perpendicular a les fibres

 100 kg/ cm2

Resistència a la tracció (UNE 56‐538):
Normativa general
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

En la direcció perpendicular a les fibres

 25 kg/ cm2

Barres corrugades per a armadures passives

Resistència a la flexió (UNE 56‐537)

 300 kg/ cm2

UNE 36‐068‐94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.”

Resistència a l'esforç tallant

 50 kg/ cm2

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)

 15 kg/ cm2

UNE 36‐065‐00 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para
armaduras de hormigón armado.
Taulons

Toleràncies:
Llargària nominal

Definició i característiques dels elements
Definició
Tauló de fusta, de pi o d'avet, que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral∙leles.

+ 50 mm
‐ 25 mm

Amplària nominal

± 2 mm

Gruix nominal

± 2 mm

Fletxa

± 5 mm/m

Torsió

± 2°
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Condicions de subministrament i emmagatzematge

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Toleràncies:

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

 15 kg/ cm2

Llargària nominal

+ 50 mm

Normativa de compliment obligatori

‐ 25 mm

NTE‐EME/75 "Norma Tecnológica de la Edificación. Encofrados."
LLates
Definició i característiques dels elements
Definició
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles.

Amplària nominal

± 2 mm

Gruix nominal

± 2 mm

Fletxa

± 5 mm/m

Torsió

± 2°

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Característiques generals

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

terra.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la

Normativa de compliment obligatori

fusta.

NTE‐EME/75 "Norma Tecnológica de la Edificación. Estructuras de Madera: Encofrados."

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Puntals

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
 0,60 t/m3

Definició

Higroscopicitat (UNE 56‐532)

Normal

Aquest plec s'aplicarà als puntals de fusta i als puntals metàl∙lics telescòpics.

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)

0,35%  C  0,55%

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)

 15%

Coeficient d'elasticitat

aprox. 150000 kg/ cm2

Duresa (UNE 56‐534)

4

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)

0,40  P

Definició i característiques dels elements

Resistència a la compressió (UNE 56‐535):

Puntal de fusta
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactades i paral∙leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

En la direcció perpendicular a les fibres

 100 kg/ cm2

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)

Resistència a la tracció (UNE 56‐538):

0,40  P

 0,60 t/m3

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

Higroscopicitat (UNE 56‐532)

Normal

En la direcció perpendicular a les fibres

 25 kg/ cm2

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)

0,35%  C  0,55%

Resistència a la flexió (UNE 56‐537)

 300 kg/ cm2

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)

 15%

Resistència a l'esforç tallant

 50 kg/ cm2

Coeficient d'elasticitat

aprox. 150000 kg/ cm2

4

Duresa (UNE 56‐534)

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Resistència a la compressió (UNE 56‐535):

Puntals de fusta

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm

2

En la direcció perpendicular a les fibres

 100 kg/ cm

2

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

Resistència a la tracció (UNE 56‐538):

terra.

En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

En la direcció perpendicular a les fibres

 25 kg/ cm2

Puntals metàl∙lics telescòpics
No hi ha condicions específiques de subministrament.

Resistència a la flexió (UNE 56‐537)

 300 kg/ cm2

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra.

Resistència a l'esforç tallant

 50 kg/ cm

Normativa de compliment obligatori

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)

 15 kg/ cm2

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2

Toleràncies:

Taulers

Llargària nominal

+ 50 mm

Definició i característiques dels elements

‐ 25 mm
Definició

Amplària nominal

± 2 mm

Gruix nominal

± 2 mm

Fletxa

± 5 mm/m

Característiques generals

Torsió

± 2°

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
Puntal metàl∙lic telescòpic

fusta.

Puntal metàl∙lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder‐lo clavar si cal.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Quan el tauler és encadellat:

Resistència mínima a la compressió en funció de l’alçària de muntatge:

Les vores han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar.

Alçària

de Llargària màxima del puntal

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

muntatge (m)

3m

3,5 m

4m

4,5 m

5m

2

1,8 t

1,8 t

2,5 t

‐

‐

2,5

1,4 t

1,4 t

2,0 t

‐

‐

3

1,0 t

1,0 t

1,6 t

‐

‐

3,5

‐

0,9 t

1,4 t

1,43 t

4

‐

‐

1,1 t

4,5

‐

‐

5

‐

‐

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P)

0,40  P

 0,60 t/m3

Higroscopicitat (UNE 56‐532)

Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C)

0,35%  C  0,55%

1,43 t

Contingut d'humitat (UNE 56‐529)

 15%

1,2 t

1,2 t

Coeficient d'elasticitat

aprox. 150000 kg/ cm2

‐

0,87 t

0,87 t

Duresa (UNE 56‐534)

4

‐

‐

0,69 t

Resistència a la compressió (UNE 56‐535):
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En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

Si el plafó es corb, el radi de corbatura ha de correspondre amb el de la peça a encofrar.

En la direcció perpendicular a les fibres

 100 kg/ cm2

Toleràncies pels plafons plans:
Planor

Resistència a la tracció (UNE 56‐538):
En la direcció paral∙lela a les fibres

 300 kg/ cm2

En la direcció perpendicular a les fibres

 25 kg/ cm2

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que

Resistència a la flexió (UNE 56‐537)

 300 kg/ cm2

Resistència a l'esforç tallant

 50 kg/ cm2

Normativa de compliment obligatori

Resistència al clivellament (UNE 56‐539)

 15 kg/ cm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2

Toleràncies:
Llargària nominal

± 3 mm

no s'alterin les seves condicions.

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments
+ 50 mm

Definició i característiques dels elements

‐ 25 mm
Amplària nominal

± 2 mm

Gruix nominal

± 2 mm

Fletxa

± 5 mm/m

Torsió

± 2°

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Definició
Aquest plec és vàlid per:
Bastides de perfil d'acer
Desencofrant
Conjunt d'elements de fixació per plafons d'encofrats metàl∙lics

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Elements auxiliars de lligat

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

Materials auxiliars per a encofrar

Normativa de compliment obligatori

Carro metàl∙lic corb per a encofrat

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Motlle metàl∙lic per a encofrat de forat en massís de formigó

Plafons
Definició i característiques dels elements
Definició
Aquest plec és vàlid per a plafons metàl∙lics utilitzats als encofrats.

Bastida de perfil d’acer
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar‐ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

Característiques generals
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.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels
junts.

Desencofrant
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas‐oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.

Feltres de poliester

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.

Resistència a la tracció  23 kg/2,5 cm

Elements de fixació per a encofrats metàl∙lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar

Pes mínim

Càrrega de ruptura

Longitud del rotlle

Amplada del rotlle

Han de complir les condicions de forma, resistència i acabat pròpies de l'ús a què es destinin.

350 g/ m2

 40 kN/m

 75 m

5,2 m

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

160 g/ m2

 13 kN/m

 50 m

2,0 m

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Feltres de polipropilè
Desencofrant
Composició química

aprox. 70% propilè

Subministrament: En recipient tancat hermèticament.
aprox. 30% polietilè

Emmagatzematge: En llocs protegits del agents atmosfèrics, durant un temps màxim d'un any.
Grandària del porus

aprox. 0,1 mm

Elements de fixació per a encofrats metàl∙lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar
Subministrament: Empaquetats en caixes.

Pes mínim

Emmagatzematge: En lloc sec, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que

Resistència tracció

Allargament fins trencament

kg/5cm

Permeabilitat
(1)

no s'alterin les seves condicions.

60 g/ m2

 12

 25%

aprox. 250 l/ m2 s

Normativa de compliment obligatori

70 g/ m2

 15

 25%

‐

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo"

90 g/ m2

 22,5

 25%

aprox. 400 l/ m2 s

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

100 g/ m2

 25

 25%

aprox. 300 l/ m2 s

110 g/ m2

 30

 30%

aprox. 300 l/ m2 s

130 g/ m2

 30

 30%

aprox. 300 l/ m2 s

140 g/ m2

 35

 30%

aprox. 300 l/ m2 s

190 g/ m2
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 30%

aprox. 190 l/ m2 s

Feltres de polipropilè formats per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.

200 g/ m2

 50

 40%

aprox. 190 l/ m2 s

Feltres de poliester fets amb fibres de poliester sense teixir, consolidats mecànicament mitjançant

250 g/ m2

 63

 40%

aprox. 190 l/ m2 s

275 g/ m2

 70

 40%

aprox. 190 l/ m2 s

300 g/ m2

 83

 40%

aprox. 120 l/ m2 s

350 g/ m2

 80

 40%

aprox. 120 l/ m2 s

400 g/ m2

 95

 40%

aprox. 120 l/ m2 s

Geotextils
Definició i característiques dels elements
Definició

punxonament.
Característiques generals
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

(1) Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 0,02 bar, perpendicularment al pla
Per a un pes mínim de 70 g/ m2:
Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 1 bar,
perpendicularment al pla

aprox. 50 l/ m2
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Condicions de subministrament i emmagatzematge

Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.

Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
Identificació del producte

Massilla per a junt de plaques de guix‐ laminat
Emprimació prèvia per a segellats

Nom del fabricant o marca comercial
Dimensions
Pes per m2

Característiques generals:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú‐asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de guix laminat, la resta de

Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de

massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:

5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
Normativa de compliment obligatori

Temperatura

Deformació màx. a Resistència

(g/cm )

d’aplicació

5ºC

temperatura

1,07‐1,15

‐10 ‐ +35°C

20‐30%

‐45 ‐ +200°C

1,01‐1,07

‐10 ‐ +35°C

20‐30%

‐

 1,35

‐10 ‐ +35°C

30%

‐30 ‐ +70°C

1,2

5 ‐ 35°C

15‐25%

‐30 ‐ +70°C

1,5‐1,7

5 ‐ 35°C

25%

‐50 ‐ +80°C

Densitat a 20ºC

Temperatura

Deformació màx. a Resistència

(g/cm3)

d’aplicació

5ºC

temperatura

Acrílica

1,5‐1,7

5 ‐ 40°C

10‐15%

‐15 ‐ +80°C

De butils

1,25‐1,65

15 ‐ 30°C

10%

‐20 ‐ +70°C

D'óleo‐resines

1,45‐1,55

‐10 ‐ +35°C

10%

‐15 ‐ +80°C

Tipus massilla

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Segellants
Definició i característiques dels elements

3

Silicona neutra
Silicona àcida
ó bàsica

Definició

Polisulfur

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre

bicomponent

materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat, i materials auxiliars per a la seva aplicació.

Poliuretà

S'han considerat els tipus següents:

monocomponent

Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre

Densitat a 20ºC

Poliuretà
bicomponent

a

Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs
amb additius i càrregues

Tipus massilla

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
Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent

Característiques mecàniques:
Massilla d'oleo‐resines: Màstic monocomponent d'òleo‐resines amb additius i càrregues de plasticitat
permanent
Massilla de cautxú‐asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i
elastómers

Tipus massilla

Silicona neutra

Resistència

a

la Mòdul d’elasticitat al 100% Duresa Shore A

tracció (kg/cm2)

d’allargament (kg/cm2)

7

2

12° ‐ 20°

a

Silicona àcida ó bàsica

 16

5

25° ‐ 30°

Massilla acrílica

Polisulfur bicomponent

 25

‐

60°

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica

3

Poliuretà
monocomponent

 15

consistent i amb una certa elasticitat.
2

0,3‐0,37 N/mm

30° ‐ 35°

Base: Polímers acrílics

(de polimerització ràpida)
Massilla de butils

Poliuretà bicomponent

‐

15

‐

Acrílica

‐

1

‐

Vulcanitza en evaporar‐se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta

De butils

‐

‐

15° ‐ 20°

tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú ‐ butil

Massilla de silicona
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i

Massilla d’oleo ‐ resines
En contacte amb l'aire, forma una pel∙lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.

elàstica.

Base: Oleo‐resines

Base: Cautxú ‐ silicona
Allargament fins al trencament:

Massilla de cautxú‐asfalt

Neutra

 500%

Àcida o bàsica

 400%

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
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.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Base: Cautxú‐asfalt
Resistència a la temperatura

18°C ‐ 100°C

Massilla asfàltica

Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura  38°C, ha de donar un producte

Resiliència a 25°C

78%

10°C ‐ 20°C
Escuma de poliuretà en aerosol

Massilla de poliuretà monocomponent bicomponent

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i

Densitat (DIN 53420)

Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicació

5°C ‐ 20°C

elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Resistència a la tracció (DIN 53571)

Base:
Monocomponent

Poliuretà

Bicomponent

Poliuretà + reactiu

Temperatura òptima de la mescla

20‐25 min

15°C ‐ 20°C

a 20°C

15 N/cm2

a ‐20°C

20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102)

Classe B2

Resistència a la temperatura

‐40°C ‐ +90°C
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Massilla per a junts de plaques de cartó guix

Massilla de silicona, de polisulfurs, de poliuretà, acrílica, de butils, d’oleo‐resines o asfàltica

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

Massilla de cautxú‐asfalt o asfàltica
Massilla de cautxú‐asfalt

Característiques físiques:
Penentració a 25ºC,
Tipus massilla

Densitat (g/cm3)

150 g i 5 s, UNE
104‐281
(mm)

Cautxú asfaltat
Asfàltica

1,35‐1,5
(a 25ºC)
1,35

(1‐4)

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
Fluència

a

UNE (104‐281)

60ºC Adherència 5 cicles

d'emmagatzematge sis mesos.

(3‐ a –18ºC UNE 104‐

6) (mm)

281 (4‐4)

Escuma de poliuretà
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura

 23,5

5

Ha de complir

9

5

Ha de complir

ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
Massilla per a plaques de guix laminat

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104‐233.
Emprimació prèvia per a segellats
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar‐se correctament

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar‐ne la compatibilitat
dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
Normativa de compliment obligatori

i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

Massilla de cautxú‐asfalt o asfàltica

Condicions de subministrament i emmagatzematge

NBE QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos."

Condicions generals
Subministrament: En envàs hermètic.

Resta de materials
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Ha de portar impreses les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
Definició i característiques dels elements

Color (excepte la massilla per a plaques de guix ‐ laminat o escuma de poliuretà)

Definició

Instruccions d'ús

Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les

Pes net o volum del producte

superfícies exteriors a les que delimita.

Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de guix laminat)

Característiques generals
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.

Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o longitudinals.

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

Llargària

≥1m

UNE 127‐025 i s’han de determinar segons aquesta norma.

Resistència a la compressió

 400 kg/cm2

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Resistència a flexió (UNE 127‐025)

Un element de cada paquet subministrat , ha de portar les dades següents marcades en una de les cares no

Classe R3,5:

vistes :
Valor mitjà
Valor unitari

3,5 N/ mm2
2,8 N/ mm

Nom del fabricant

2

Classe
Data de fabricació

Classe R5:

Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió
2

Valor mitjà

5,0 N/ mm

Valor unitari

4,0 N/ mm2

Normativa de compliment obligatori
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Classe R6:

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Valor mitjà
Valor unitari

Pes específic

6,0 N/ mm

2

4,8 N/ mm

2

 2300 kg/m3

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O,C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.
UNE 127‐025‐99 “Bordillos prefabricados de hormigón.”
Peces de morter de ciment per a rigoles
Definició i característiques dels elements

Absorció d'aigua, en pes (UNE 127‐025):
Valor mitjà

 9,0%

Valor unitari

 11,0%

Gelabilitat

Inherent a ± 20°C

Definició
Peces prefabricades de morter de ciment blanc per a la formació de rigoles.
Característiques generals
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara

Toleràncies:

plana.
Llargària :

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària  amplada  gruix.

Peça recta

± 5 mm

Peça corba o en escaire

± 10 mm

Absorció d'aigua (UNE 127‐002)

Amplària

± 3 mm

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127‐006 i UNE 127‐007):

Alçària

± 5 mm

Conicitat i guerxament

 5 mm

 7,5%

o

Cara a tracció

 50 kg/ cm2

o

Dors a tracció

 40 kg/ cm2

Gelabilitat (UNE 127‐004):Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
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Dimensions

± 1 mm

de les dimensions



Gruix

± 3 mm

nominals



Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi



Rectitud d'arestes

± 0,4 mm

Gruix mitjà ≤ 40

± 2mm



Balcaments

± 0,5 mm

Gruix mitjà > 40

± 3mm



Planor

± 0,4 mm

Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi

± 0,4 mm

Rectitud d'arestes

± 0,2%

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

Balcaments

± 0,5 mm

Normativa de compliment obligatori

Planor

± 0,2 de la diagonal

Gruix :

± 0,4 mm

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Embalades en palets.

UNE 127‐001‐90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra."

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats sobre palets.

PANOTS

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Definició i característiques dels elements

Normativa de compliment obligatori
UNE 127‐023‐99 EX Losetas de hormigón.

Definició
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants.

Peces prefabricades de formigó
Definició i característiques dels elements

Característiques generals
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la
cara plana han de ser rectes.

Definició
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.

No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària  amplària  gruix.

Característiques generals

Gruix de la capa fina

 6 mm

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.

Absorció d'aigua (UNE 127‐002)

 7,5%

No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Resistència al desgast (UNE 127‐005)

 3 mm

Tensió de trencament (UNE 127‐006 i UNE 127‐007):

Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles.
Els cantells de la cara vista poden ser bisellats o arrodonits.
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver‐hi separació entre les capes.

Cara a tracció

 50 kp/ cm2

Gruix de la capa vista:  4 mm

Dors a tracció

 40 kp/ cm2

Absorció d'aigua: < 6%
Resistència al trencament:

Gelabilitat (UNE 127‐004)

Absència de senyals de trencament o deteriorament

‐ Valor individual : >= 2,9 MPa

Toleràncies:
Dimensions

‐ Valor mig : 3,6 MPa

± 0,5%

Resistència al desgast per abrasió:

Classe

Marca

Requisit

Normativa de compliment obligatori

1

F

‐

* UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón

3

H

 23 mm

4

I

 20 mm

Materials per a pous de registre circulars
Definició i característiques dels elements
Definició

Toleràncies:
‐ Diferència màxima entre dues mides d'una peça : < 3 mm

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix a mitjamossa, obtinguda per un procés

‐ Dimensions:

d'emmotllament i compactació d'un formigó sense armadura.

Gruix

Llargària

Amplària

Gruix

S’han considerat les peces següents:

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Peça per a les parets del pou
Peça reductora per passar de les dimensions del pou a les de la tapa

< 100

±2

±2

±3

100

±3

±3

±4

Peça per a base de pou
Característiques generals

‐ Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm):

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic.

Marcat

Diferencia

No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències.

(mm)

(mm)

Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.

1

J

5

La superfície interior ha de ser regular i llisa.

2

K

3

Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou.

Classe

No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
‐ Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa):

Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar‐la amb un martell.

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

Les peces de DN  1000 mm han de ser de formigó armat.

UNE 127‐015 i s'han de determinar segons aquesta norma.

El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents:

Condicions de subministrament i emmagatzematge

a) Composició:

Subministrament: Embalades en palets.
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:

Relació aigua ‐ ciment
Contingut de ciment en mòduls de:

‐ Identificació del fabricant
‐ Identificació del producte: rajola de formigó, format, model
‐ Classes
‐ Nom de la norma
‐ Data de fabricació
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

 0,50

Formigó en massa

 200 kg/m3

Formigó armat

 280 kg/m3

b) Absorció d’aigua i resistència a compressió (UNE 127‐011):
Absorció d’aigua, en pes

 6%

Resistència a compressió (formigó sense armadures)

 40 Mpa

c) Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127‐011)

 4  10‐16 m2
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± 0,01 DN

Contingut d’ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment):
Elements de formigó en massa

 0,4%

Elements de formigó armat

 0,4%

Peça reductora
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i

 30 kN/m

2

Càrrega de trencament
2

perpendicular a l'eix del pou.
2

Quantia mínima d’armadures en peces armades: 2cm /m de secció vertical o 0,15 cm en qualsevol tipus

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

d’alçat
Peça de base

Gruix de paret de les peces:
Per a DN  1000 mm

 120 mm

Per a 1000 mm < DN  1500 mm

 160 mm

Per a DN > 1500 mm

 200 mm

Llargària de l'encaix

 2,5 cm

Irregularitats de la superfície del formigó:

L’extrem superior ha d’acabar amb un encaix i l’extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i
perpendicular a l’eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d’entrada i de sortida d’aigues, o bé ha de portar incorporats
sòlidament empotrats a la paret del mòdul uns tubs de llargària  50 cm.
Gruix de la solera:
Per a DN  1000 mm

 120 mm

Diàmetre dels buits

 15 mm

Per a 1000 mm < DN  1200 mm

 160 mm

Profunditat dels buits

 6 mm

Per a DN > 1200 mm

 200 mm

Amplària de fissures

 0,15 mm

Toleràncies:
Diàmetre interior

Pendent superior dels llits hidràulics

 5%

Alcària dels llits hidràulics

 DN tub sortida

± (2 + 0,01 DN) mm

 400 mm

(màxim de ± 15 mm)

 50% DN tub major

Gruix de paret

± 5%

DN màxim tubs incidents:  DN mòdul base ‐ 500 mm

Alçària (el valor més gran de)

± 1,5%

Estanquitat (UNE 127‐011)

± 10 mm

Quantía mínima d’armadures en soleres: 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals

Rectitud de generatrius interiors (el valor més gran de)

Ha de complir

± 1,0% alçària útil

Condicions de subministrament i emmagatzematge

± 10 mm

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial

Ortogonalitat d’extrems (UNE 127‐011):
Per a DN  1000 mm

 10 mm

Diàmetre nominal

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de

± 20 mm

Pressió de treball o indicació: Sanejament

± 0,01 DN

Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de

Planor dels extrems:
Per a DN  1000 mm

 10 mm

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de

± 20 mm

manera que no es trenquin ni s'escantonin.

Normativa de compliment obligatori
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.”

Especificacions
Profunditat d’encastament (UNE 41‐300)

 50 mm

Franquícia total entre tapa o reixa i bastiment

 2 mm
 5 mm

Materials auxiliars per a pous de registre
Definició i característiques dels elements
Definició

Massa superficial

 200 kg/m2

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica UNE 36‐111  18 kg/mm2

Elements complementaris per a la formació de pous de registre.

Duresa Brinell (UNE 7‐422)

 155 HB

S'han considerat els elements següents:

Contingut de ferrita, a 100 augments

 10%

Bastiments de base i tapa mecanitzada abatible circular, emmotllats de fosa

Contingut de fòsfor

 0,15%

Bastiment i reixa de fosa rectangular

Contingut de sofre

 0,14%

Bastiment i reixa de fosa linial, per a una llum de 50 cm.
Graons de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
Graons de polipropilè armat.
Bastiments de base i tapa o reixa
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil).
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.

Bastiment de base i tapa
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder‐la aixecar.
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot
el seu perímetre i quedi garantitzada l'absència de sorolls en condicions de trànsit.
Pas útil

 60 cm

Toleràncies :

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41‐300 (EN 124). i UNE 41‐301

Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)

± 2 mm

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar‐les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs

Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament

Nul

indicats a la UNE 41‐300 (EN 124).
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.

Graons

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.

Ha de tenir forma de U.

Ambdues peces han de ser planes.

Ha de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu.

Les dimensions dels intervals de les reixes depenen de l’orientació de l’eix longitudinal en relació amb la direcció

Ha de tenir estríes o resalts que facilitin l’antilliscament.

del trànsit i son els especificats a la UNE 41‐300 (EN 124).

Llargària entre extrems de la travesa de recolzament

300 ‐ 400 mm

La tapa o reixa, i el bastiment han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions:

Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó

120 ‐ 160 mm

Llargària mínima de la zona d’empotrament

75 ‐ 85 mm

EN 124.
UNE 41‐301
La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41‐300 (EN 124) apartat 4.
El nom o sigles del fabricant.
Referència, marca o certificació, si la té.
Referència a la norma UNE 41‐301

Graons d’acer
L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments de l'esglaó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
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Diàmetre del rodó

 20 mm

UNE 41‐301‐89 “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución

Resistència a la tracció

de 34 a 50 kg/mm2

de agua potable.”

Límit elàstic (UNE 7‐474)

 22 kg/mm2

UNE 41‐301‐93 ERRATUM “Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de

Allargament a ruptura

 23%

distribución de agua potable.”
ISO/R 185‐1961 "Clasificación de la fundición gris."

Característiques del galvanitzat:

UNE 36‐111‐73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
 6,4 kg/dm

3

Densitat del metall dipositat
Massa del recobriment (MELC 8.06a)

 610 g/m2

Puresa del zinc (UNE 37.302)

 98,5%

Adherència (MELC 8.06a): sense exfoliacions ni despreniments

GRAONS:
UNE 127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.”
Materials auxiliars per a pericons de canalització
Definició i característiques dels elements

Continuïtat del revestiment (MELC 8.06a): sense despreniments
Gruix (MELC 8.06a)

Definició

85 micres

Bastiment i tapa quadrats o rectangulars, emmotllats, de fosa.

Toleràncies:
Dimensions

Característiques generals

± 2 mm

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil).

Diàmetre del rodó ‐ 5%
Guerxament

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,

± 1 mm

etc.
Graó de polipropilè armat

Ambdues peces han de ser planes.

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè a un rodó

Han d'estar classificats com B125 segons la UNE 41‐300 (EN 124).

de ferro acerat.

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos

El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer.

indicats a la UNE 41‐300 (EN 124).

Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó.

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder‐la

El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l’antilliscament.

aixecar.

Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics.

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

Diàmetre del rodó d’acer

 12 mm

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents:

Condicions de subministrament i emmagatzematge

EN 124.

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.

UNE 41‐301

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41‐300 (EN 124) apartat 4.

Normativa de compliment obligatori
Bastiments i tapes o reixes
UNE 41‐300‐87 "Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehiculos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." (EN 124)

El nom o sigles del fabricant.
Referència, marca o certificació, si la té.
Especificacions
Profunditat d’encastament (UNE 41‐300)

 20 mm

Franquícia total entre tapa i bastiment

 2 mm

S'han considerat els tipus següents:
 5 mm

De columna seca

Pes

 100 kg/m2

De columna humida

Gruix de la fosa

 10 mm

Per a soterrar en pericó

Resistència a la tracció de la fosa,
proveta cilíndrica (UNE 36‐111)

Característiques generals
 18 kg/mm

2

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23‐400.

Duresa Brinell (UNE 7‐422)

 155 HB

Pressió de treball  30 bar

Contingut de ferrita, a 100 augments

 10%

Material de construcció: Fosa

Contingut de fòsfor

 0,15%

Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable

Contingut de sofre

 0,14%

Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica

Toleràncies:

Material dels enllaços ràpids (racords): Aliatge d'alumini per a forja anoditzat

Dimensions

± 2 mm

Gruix de l'anoditzat dels racords  20 micres

Guerxament

± 2 mm

Característiques mecàniques del material dels racords:

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves

Resistència a la tracció

 290 N/mm2

Mòdul d'elasticitat

 240 N/mm2

dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Normativa de compliment obligatori
UNE 36‐111‐73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
UNE 41‐300‐87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos."
(EN 124).
UNE 41‐301‐89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de
agua potable."
UNE 41‐301‐93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y

Allargament
Duresa Brinell (UNE‐EN 10003‐1)

 8%
95 aproximadament

Hidrant de columna seca
Ha d'estar format per:
Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb
enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar

distribución de agua potable."

l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el

ISO/R 185‐1961 "Clasificación de la fundición gris."

desperfecte de la vàlvula.

127‐011‐95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.”

Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de
tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.

Hidrant de columna humida
Definició i característiques dels elements
Definició
Hidrants.

Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
Hidrant de columna humida
Ha d'estar format per:
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Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa.

Hidrants soterrats en pericó

Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de

UNE 23‐407‐90 "Hidrante bajo nivel de tierra."

connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.
Accessoris de polietilè per a derivacions a pressió
Hidrant soterrat en pericó
Ha d'estar format per:
Un pericó de registre
Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa
i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena.
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats en caixes.

Definició i característiques dels elements
Definició
Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal∙lacions de transport i distribució d'aigua amb
una temperatura fins a 45°C
Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal∙lacions de transport i distribució de gas
amb una temperatura fins a 40°C

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Normativa de compliment obligatori
Normativa general

Característiques generals
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat

NBE‐CPI‐96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i
DOGC de 31 de març de 1995).
UNE 23‐400‐98 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm."
UNE 23‐400‐98 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm."

equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures
intermitges.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

UNE 23‐400‐98 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm."
UNE 23‐400‐98 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de
verificación."

Accessoris de Baixa Densitat
Accessoris d’Alta Densitat

Accessoris de Mitja Densitat

Hidrants de columna seca

Diàmetre nominal

La inscripció: GAS

UNE 23‐405‐90 "Hidrante de columna seca."

Gruix nominal

UNE 53‐333

Pressió nominal

SRD i diàmetre nominal

Hidrants de columna humida

UNE 53‐131

Identificació del fabricant

UNE 23‐406‐90 "Hidrante de columna húmeda."

Identificació del fabricant

Any de fabricació

Any de fabricació

Referència del material

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Referència del material:

MDPE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

PE 50B (Baixa densitat)

S'ha d'evitar col∙locar la tuberia directament al terreny, col∙locant una fusta o cartró comprimit que no fan

PE 50ª (Alta densitat)

malbé el polietilè.
Tot en aquest mateix ordre

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.
Normativa de compliment obligatori

Accessoris de polietilè de densitat baixa
Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat  930 kg/m3 + negre de fum

UNE 53‐131‐90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo."

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes

UNE 53‐394‐92 IN Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno para

Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min

conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 53‐394‐93 IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno

Accessoris de polietilè de densitat mitjana
Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0

para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 53‐333‐90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de
combustibles gaseosos."

Pressió màxima de treball  4 bar
Tubs de polietilè de densitat alta (pead) a pressió

Temperatura de treball 40°C

Definició i característiques dels elements
Accessoris de polietilè de densitat alta
Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum

Definició
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes

45°C, amb unions soldades o connectat a pressió.

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
0°C < T  20°C

1  Pn

Característiques generals

20°C < T  25°C

0,8  Pn

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de

25°C < T  30°C

0,63  Pn

30°C < T  35°C

0,5  Pn

35°C < T  40°C

0,4  Pn

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,

40°C < T  45°C

0,32  Pn

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

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.

T = temperatura d'utilització

Totes les xarxes d’abastament d’aigua i clavegueram s’hauran de construir amb materials prèviament

Pn = pressió nominal

homologats per AIGÜES DE GIRONA.

Índex de fluïdesa (UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  0,3 g/10 min
Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball  45°©

Sempre que existeixi homologació AENOR de materials s’exigirà aquesta homologació als materials a
instal∙lar.
Als diferents materials a instal∙lar a les xarxes se’ls aplicarà els diferents assaigs a fàbrica i/o a recepció en
obre indicats.
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Els materials que s’adeqüin a marques homologades no precisaran l’aportació de proves de materials en fàbrica,

Pressió nominal tub (bar)

Pressió de prova a 20ºC (bar)

a excepció de que les característiques de l’obra així ho recomanin.

4

12

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

6

19

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

10

30

Referència del material, PE 50A
Gruix de la paret i pes:

Diàmetre nominal
Gruix nominal

DN (mm)

Pressió nominal

PN 4 bar

PN 6 bar

PN 10 bar

Gruix

Gruix

Gruix

paret Pes (kg/m)

(mm)

UNE 53‐131

paret Pes (kg/m)

(mm)

paret Pes (kg/m)

(mm)

10

‐

‐

‐

‐

2,0

0,05

12

‐

‐

‐

‐

2,0

0,06

16

‐

‐

‐

‐

2,0

0,09

20

‐

‐

‐

‐

2,0

0,12

Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum

25

‐

‐

2,0

0,15

2,3

0,2

Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes

32

‐

‐

2,0

0,2

2,9

0,3

40

2,0

0,25

2,4

0,2

3,7

0,4

50

2,0

0,3

3,0

0,4

4,6

0,7

63

2,4

0,5

3,8

0,7

5,8

1,1

75

2,9

0,7

4,5

1,0

6,8

1,5

Identificació del fabricant
Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
0°C < T  20°C

1  Pn

20°C < T  25°C

0,8  Pn

25°C < T  30°C

0,63  Pn

90

3,5

1,0

5,4

1,4

8,2

2,1

30°C < T  35°C

0,5  Pn

110

4,2

1,5

6,6

2,1

10,0

3,1

35°C < T  40°C

0,4  Pn

125

4,8

1,9

7,4

2,7

11,4

4,1

40°C < T  45°C

0,32  Pn

140

5,4

2,3

8,3

3,3

12,7

5,1

160

6,2

3,0

9,5

4,4

14,6

6,7

180

6,9

3,8

10,7

5,5

16,4

8,4

T = temperatura d'utilització
Pn = pressió nominal
Índex de fluïdesa (UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  0,3 g/10 min
Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min

DN (mm)

Temperatura de treball  45°C
Resistència a la tracció

 19 MPa

Allargament al trencament  350%
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

PN 4 bar

PN 6 bar

PN 10 bar

Gruix

Gruix

Gruix

paret Pes (kg/m)

(mm)

paret Pes (kg/m)

(mm)

paret Pes (kg/m)

(mm)

200

7,7

4,7

11,9

6,8

18,2

10,4

225

8,6

6,0

13,4

8,6

20,5

13,1

250

9,6

7,4

14,8

10,6

22,7

16,2

280

10,7

9,2

16,6

13,2

25,4

20,3

315

12,1

11,7

18,7

16,7

28,6

25,7

355

13,6

14,7

21,1

21,2

32,3

32,6

200

+ 1,8

 4,0

‐

400

15,3

18,7

23,7

26,9

36,4

41,4

225

+ 2,1

 4,5

‐

450

17,2

23,7

26,7

34,0

41,0

52,4

250

+ 2,3

 5,0

‐

500

19,1

29,2

29,6

41,9

45,5

64,6

280

+ 2,6

 5,6

‐

560

21,4

36,6

33,2

52,5

‐

‐

315

+ 2,9

 6,3

‐

630

24,1

46,3

37,4

66,5

‐

‐

355

+ 3,2

 7,1

‐

710

27,2

58,7

42,0

84,4

‐

‐

400

+ 3,6

 8,0

‐

800

30,6

74,3

47,4

107

‐

‐

450

+ 4,1

 9,0

‐

1000

38,5

116

‐

‐

‐

‐

500

+ 4,5

 10,0

‐

630

+ 5,0

 12,6

‐

710

+ 5,0

 14,2

‐

Toleràncies:
Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:

Gruix de la paret:

Ovalació absoluta
DN (mm)

Tol. Màx DN (mm)

Tub recte

Tub enrotllat

10

+ 0,3

 0,2

 0,6

12

+ 0,3

 0,3

 0,8

16

+ 0,3

 0,4

 1,0

Ovalació absoluta
DN (mm)

Tol. Màx DN (mm)

Tub recte

Tub enrotllat

20

+ 0,3

 0,4

 1,2

25

+ 0,3

 0,5

 1,5

32

+ 0,3

 0,7

 2,0

40

+ 0,4

 0,8

 2,4

50

+ 0,5

 1,0

 3,2

63

+ 0,6

 1,3

 3,8

75

+ 0,7

 1,5

 4,5

90

+ 0,9

 1,8

 5,4

110

+ 1,0

 2,2

 6,6

125

+ 1,2

 2,5

 7,5

140

+ 1,3

 2,8

 8,4

160

+ 1,5

 3,2

 9,6

180

+ 1,7

 3,6

‐

Gruix nominal e (mm)

Tolerància màxima (mm)

2,0

+ 0,4

2,3‐3,0

+ 0,5

3,5‐3,8

+ 0,6

4,2‐4,8

+ 0,7

5,4‐5,8

+ 0,8

6,2‐6,9

+ 0,9

7,4‐7,7

+ 1,0

8,2‐8,6

+ 1,1

9,5‐10,0

+ 1,2

10,7

+ 1,3

11,4‐1,9

+ 1,4

12,1‐12,7

+ 1,5

13,4‐13,6

+ 1,6

14,6‐14,8

+ 1,7

15,3

+ 1,8

16,4‐16,6

+ 1,9

17,2

+ 2,0

18,2‐18,7

+ 2,1

19,1

+ 2,2

20,5

+ 2,3
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21,1‐21,4

+ 2,4

Tubs de polietilè de densitat baixa

22,7

+ 2,5

Definició i característiques dels elements

23,7

+ 2,6

Gruix nominal e (mm)

Tolerància màxima (mm)

24,1

+ 3,9

25,4

+ 4,1

26,7‐27,2

+ 4,3

28,6

+ 4,5

29,6

+ 4,7

30,6

+ 4,8

32,3

+ 5,1

33,2

+ 5,2

36,4

+ 5,7

37,4

+ 5,9

40,9

+ 6,4

42,0

+ 6,5

45,5

+ 7,1

47,7

+ 7,4

Definició
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a
45°C, amb unions soldades o connectats a pressió.
Característiques generals
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres
defectes.
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Referència del material, PE 32
Diàmetre nominal

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53‐131.

Gruix nominal

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Pressió nominal

Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors se

UNE 53‐131

subministraran en trams rectes.

Identificació del fabricant

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser  1,5 m.
Els rotlles s'han de col∙locar horitzontalment sobre superfícies planes.
Normativa de compliment obligatori
UNE 53‐131‐90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos
de ensayo."

Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53‐188): Polietilè de densitat baixa + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53‐375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
0°C < T  20°C

1  Pn

de agua a presión. Técnicas recomendadas.

20°C < T  25°C

0,75  Pn

UNE 53‐394‐93 IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno para

25°C < T  30°C

0,56  Pn

conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.

30°C < T  35°C

0,44  Pn

35°C < T  40°C

0,36  Pn

UNE 53‐394‐92 IN Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno para conducción

T = Temperatura d'utilització

25

+ 0,3

 0,5

 1,5

Pn = Pressió nominal

32

+ 0,3

 0,7

 2,0

Índex de fluïdesa  1 g/10 min (segons UNE 53‐200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)

40

+ 0,4

 0,8

 2,4

Resistència a la tracció  10 MPa

50

+ 0,5

 1,0

 3,0

Allargament al trencament  350%

63

+ 0,6

 1,3

 3,8

Estanquitat (a pressió 0,6  Pn): Sense pèrdues durant 1 min

Gruix de la paret:

Temperatura de treball  40°C
Llargària dels rotlles  100 m
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
Pressió nominal tub (bar)

Pressió de prova a 20ºC (bar)

4

10,5

6

19

10

30

Gruix de la paret i pes:

DN (mm)

Gruix nominal e (mm)

Tolerància màxima (mm)

2,0

+ 0,4

2,2‐3,0

+ 0,5

3,5‐3,8

+ 0,6

4,4‐4,6

+ 0,7

5,5‐5,8

+ 0,8

6,9

+ 0,9

8,6

+ 1,1

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53‐131.

PN 4 bar

PN 6 bar

PN 10 bar

Gruix

Gruix

Gruix

paret Pes (kg/m)

(mm)

paret Pes (kg/m)

(mm)

Condicions de subministrament i emmagatzematge

paret Pes (kg/m)

(mm)

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

16

‐

‐

‐2,0

0,15

2,2

0,2

20

‐

‐

2,0

0,2

2,8

0,3

25

2,0

0,25

2,3

0,2

3,5

0,4

32

2,0

0,3

2,9

0,4

4,4

0,7

40

2,4

0,5

3,7

0,7

5,5

1,1

50

3,0

0,7

4,6

1,0

6,9

1,5

63

3,8

1,0

5,8

1,4

8,6

2,1

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser  1,5 m.
Els rotlles s'han de col∙locar horitzontalment sobre superfícies planes.
Normativa de compliment obligatori
UNE 53‐131‐90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo."
UNE 53‐394‐92 IN Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno para
conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 53‐394‐93 IN ERRATUM Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno

Toleràncies:

para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.

Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
Ovalació absoluta
DN (mm)

Tol. Màx DN (mm)

Tub recte

Tub enrotllat

16

+ 0,3

 0,4

 1,0

20

+ 0,3

 0,4

 1,2
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TUBS DE PVC
Definició i característiques dels elements
Definició
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i residuals. Inclou els tubs

90

+ 0,3

46

1,9

+ 0,4

3,2

+ 0,5

110

+ 0,4

48

2,2

+ 0,4

3,2

+ 0,5

125

+ 0,4

51

2,5

+ 0,5

3,2

+ 0,5

160

+ 0,5

58

3,2

+ 0,5

3,2

+ 0,5

200

+ 0,6

66

4,0

+ 0,6

4,0

+ 0,6

corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com
tubs per a claveguerons i baixants.
S'han considerat els tipus següents:
Baixants i claveguerons penjats
Claveguerons soterrats
Característiques generals
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen.

Resistència a la tracció (UNE 53‐112)

 490 kg/cm2

Allargament fins a la ruptura (UNE 53‐112)

 80%

Resistència a la pressió interna (UNE 53‐114)

No s'ha de trencar

Densitat (UNE 53‐020)

1,35 ‐ 1,46 g/cm3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53‐114)

 79°C

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53‐114)

Ha de complir

Estanquitat a l'aigua i a l'aire per a unions amb junt elàstic (UNE 53‐114)

Ha de complir

Els de la sèrie F podran utilitzar‐se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació primària i
secundària.

Toleràncies:

Els de la sèrie C poden utilitzar‐se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials d'aigües
Ovalació :

agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F.
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix, i les
boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic.

Diàmetre

No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes.

(mm)

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.

nominal

32

La superfície interior ha de ser regular i llisa.
40

Baixants i claveguerons penjats
Característiques geomètriques:

50

Diàmetre
nominal
(mm)

Tolerància
diàmetre
exterior
(mm)

Llargària
embocadura
(mm)

Gruix de paret
Sèrie F
(mm)

75

Sèrie C
Tolerància

(mm)

(mm)

Tolerància
90

(mm)

32

+ 0,3

23

1,8

+ 0,4

3,2

+ 0,5

40

+ 0,3

26

1,8

+ 0,4

3,2

+ 0,5

50

+ 0,3

30

1,8

+ 0,4

3,2

+ 0,5

75

+ 0,3

40

1,8

+ 0,4

3,2

+ 0,5

Tolerància de l’ovalació en la

Tolerància de l’ovalació a la

llargària efectiva (mm)

zona de l’embocadura (mm)

+ 0,5

+ 1,0

‐0

‐0

+ 0,5

+ 1,0

‐0

‐0

+ 0,6

+ 1,2

‐0

‐0

+ 0,9

+ 1,8

‐0

‐0

+ 1,0

+ 2,0

‐0

‐0

Claveguerons soterrats
Característiques geomètriques:
Diàmetre

Tolerància

Longitud mínima embocadura

Gruix de paret

nominal (mm)

diàmetre

Junt

encolat Junt

exterior (mm)

(mm)

(mm)

110

+ 0,4

48

125

+ 0,4

160

elàstic

Vàlvules de comporta manuals amb brides

nominal (mm)

tolerància (mm)

66

3,0

+ 0,5

51

71

3,1

+ 0,5

+ 0,5

58

82

4,0

+ 0,6

200

+ 0,6

66

98

4,9

+ 0,7

250

+ 0,8

74

138

6,1

+ 0,9

315

+ 1,0

82

151

7,7

+ 1,0

400

+ 1,0

‐

168

9,8

+ 1,2

500

+ 1,0

‐

198

12,2

+ 1,5

630

+ 1,0

‐

237

15,4

+ 1,8

710

+ 1,0

‐

261

17,4

+ 2,0

En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.

800

+ 1,0

‐

288

19,6

+ 2,2

Pressió de prova segons pressió nominal:

Definició i característiques dels elements
Definició
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.
Característiques generals
Ha d'estar formada per:
Cos amb connexió per brides
Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament

Pressió nominal (bar)

Pressió prova (bar)

Resistència a la tracció (UNE 53‐112)

 450 kg/cm2

10

 15

Allargament fins a la ruptura (UNE 53‐112)

 80%

16

 24

Resistència a la pressió interna (UNE 53‐332)

No s'ha de trencar

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53‐332)

 79°C

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Comportament a la calor, variació longitudinal

 5%

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols.

Estanquitat a l'aigua i a l'aire per unions amb junt elàstic (UNE 53‐332)

Ha de complir

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Normativa de compliment obligatori

Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Identificació del fabricant o nom comercial
Diàmetre nominal i gruix
Sigles PVC

Materials per a instal∙lacions elèctriques
Normes tècniques generals.
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar‐se a les normes oficials d'àmbit nacional o

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

local d'obligat compliment.

Normativa de compliment obligatori

En aquells casos que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les Normes Tecnològiques i

UNE 53‐114‐88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para

mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'Industrial Adjudicatari haurà d'ajustar‐se a la normativa

unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas."

DIN i UNE.

UNE 53‐332‐90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones

Si en el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció de la instal∙lació fossin dictades

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de

normes o recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents, de forma que afectin

ensayo."

total o parcialment a la instal∙lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l'adequació de la instal∙lació per al
compliment de les mateixes, comunicant‐ho per escrit a la Direcció Tècnica per què aquesta prengui les
mides que estimi procedents.
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Hauran de tenir‐se particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions:

La porta haurà de mecanitzar‐se per ubicar els components indicats en l'esquema, cablejant‐se de forma que

‐ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

es permeti una obertura total.

‐ Normes Tecnològiques.

Es disposaran obertures superior i inferior de ventilació a fi de procurar una eficaç dissipació de calor intern,

‐ Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

del tipus normalitzat que garanteixi la protecció contra projeccions d'aigua.

‐ Seguretat i higiene en el treball.

Tant en l'entrada com en la sortida de conductors es disposaran passacables amb brides i premses que

Quadres elèctrics.

garanteixin l'estanqueïtat de l'interior.
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure electrolític en la part

caixa general de protecció.

inferior.

S’instal∙larà un muntatge superficial, en nínxols, o encastades a la façana de l'edifici. També es podrà instal∙lar al

Tot el connexionat interior es realitzarà amb conductor flexible de coure V‐750, previst de terminals en

portal o vestíbul immediat a l'entrada a una distància màxima de 3 mts. de la façana.

ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors reglamentaris per a cada

El punt escollit caldrà que sigui de trànsit general amb accés fàcil i permanent, quedant allunyada d'altres

conductor polar RST neutre Mp i protecció SL. Igualment s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor

instal∙lacions com aigua, gas, telèfon, etc...

polar RST, distintius pels conductors a tensió de 24 v. i de maniobra a tensions dèbils (0‐10 v. c.c.).

La part interior de la CGP s'haurà de situar a una alçada mínima de 0'90 mts. sobre el nivell de terra, tret

El cablejat interior s'allotjarà en canals de P.V.C. tipus UNEX o similar, prèviament fixats amb cremallera de

d'aquells casos en que estigui adossada al conjunt de mesura.

niló.

La CGP estarà constituïda per una envoltant aïllant i precintable. Contindrà fonamentalment els borns de

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima de 1'5 mm2.

connexió i les bases per a tallacircuits fusibles.

Per al connexionat de conductors s'utilitzaran borns de melamina, inequívocament senyalitzats, muntats

Les característiques constructives i els tipus normalitzats s'adaptaran a la Recomanació UNESA 1403 B.

sobre guia DIN, essent les corresponents a conductors de maniobra, del tipus seccionable i les de protecció

El material serà resistent als alcalis, aïllant de classe tèrmica A segons UNE 21305 i autoextinguible segons UNE

de color verd‐groc.

53315.

En tots els casos i aspectes, el quadre s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i demés

El grau de protecció, segons UNE 20324, serà de :

normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment.

‐ IP‐417 en les caixes instal∙lades a l'interior.

Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar amb tota precisió les

‐ IP‐437 en les caixes instal∙lades a l'exterior.

cotes d'emplaçament i presentar els plànols complerts, a escala, de l'interior i frontal per la seva aprovació

armaris metàl∙lics.
Els armaris metàl∙lics seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal, previstos de doble tanca i
pany amb clau.
La seva posició prevista és vertical, amb alimentació per la part inferior i sortida per la part superior.
Haurà de subministrar‐se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per l'emplaçament previst.
La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (gruix respectius de 1'5 i 2 mm.).
Disposaran de placa de muntatge cablejada de 3 mm. de gruix.
El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat amb tres capes d'imprimació fosfatant i dos mans de
pintura anticorrosiva.
El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per l'exterior i interior i RAL 2000 per a la placa de muntatge.
La porta d'accés haurà de preveure una tanca estanca i un ajust perfecte en tot el seu perímetre.

prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació
d'ajustar‐se als criteris de detall de la Direcció Facultativa, essent a càrrec de l'industrial adjudicatari les
modificacions o substitucions que esdevinguessin i essent, així mateix, motiu de penalització.
En el present plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la totalitat de materials,
components i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de la Direcció Facultativa per a un correcte
muntatge i un perfecte funcionament.
Igualment es consideraran inclosos l'actualització d'esquemes, identificació de components i instruccions
complertes de manipulació i manteniment (quatre jocs complerts).
Tots els materials hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix el dret de verificar
quantes vegades estimi oportú la construcció del quadre, inclòs en els tallers de l'industrial adjudicatari o dels
seus subministradors.
El grau de protecció que aquests armaris ofereixin una vegada posats en posició de servei no serà inferior a IP
55, segons la norma DIN 40.050.

Equips de mesura.
comptadors trifàssics.

cablejat interior.
Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer‐se amb platina de coure de dimensions
adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega sigui superior en un 50 % a la intensitat

Comptador d'inducció de quatre fils. Constituït per envolvent i sistema de mesura. L'envolvent portarà mira de
lectura.
El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc rotor amb imant de frenat i
mecanismes d'integració de lectura.
S'indicarà marca, tipus, esquema d’instal∙lació, nombre de revolucions que corresponguin a 1 kw/h., intensitat
nominal en ampers, tensió nominal en volts, naturalesa del corrent i freqüència en hertzs, nombre d'ordre de
fabricació així com la data del "Boletín Oficial del Estado" que es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell.
Equips auxiliars transformadors.
Constituït per envolvent, borns per connexió de conductors, enrotllament primari i secundari.

admissible per les platines més petites de fabricació normalitzada, s'utilitzaran conductors de coure amb
aïllament de P.V.C. 750 v. amb terminals de pressió adequats en els seus extrems de connexió.
Les connexions per a telecomandaments, control, senyalització i mesura es faran degudament cablejades i
utilitzant conductors d'un mateix color per cadascun dels serveis ressenyats a la memòria i l'Estat
d'amidaments.
Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, muntats en bateria, amb
senyalització de circuit, formant un cos independent de les instal∙lacions fixes de l'edifici. Així doncs, la unió
de línies i circuits que escometin al quadre no podran connectar‐se directament a cap aparell d'aquest sense
o a través de la seva borna o clema de connexió que es disposarà en la part inferior del panell corresponent.

Aïllament sec i precisió de la classe 0'5.
Tensió nominal d'aïllament de 0'6 kilovolts.

interruptors.

Intensitat nominal secundària de 5 ampers.

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió posterior, d'alta

Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primaria nominal.

capacitat de ruptura i connexió.

Potència nominal de precisió de 15 voltiampers.

Per intensitats nominals compreses entre 200 i 1.000 A. s'empraran interruptors amb comandament frontal

Càrrega nominal aparent de precisió 0'4 Ohms.

de bola o estrep, ganivetes posteriors en coure electrolític i cambra per evitar espurnes.

Factor de potència 0'8.
Factor nominal de seguretat menor que 5.

curtcircuits.

S'indicarà relació de transformació, classe de precisió, tensió nominal d'aïllament en kilovolts, potència nominal

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió posterior, d'alta

de precisió en voltiampers, nombre d'ordre de fabricació, així com data del "Boletín Oficial del Estado" que es

capacitat de ruptura i connexió.

publiqui l'aprovació del tipus d'aparell.

Per intensitats nominals compreses entre 200 i 1.000 A. s'empraran interruptors amb comandament frontal

Components de quadres elèctrics.

de bola o estrep, ganivetes posteriors en coure electrolític i cambra per evitar espurnes.

barres.

contactors i guardamotors.

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i finalment pintades amb esmalt

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les característiques exigides per cada tipus

sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per B.T.

de servei.

La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllats, compactes per 600 v. de tensió de servei. Les

Hauran d'admetre com a mínim una freqüència de connexió de 60 per hora i els relés tèrmics corresponents

barres seran capaces, per la seva característica i muntatge, de suportar sense deformacions inadmissibles els

a la intensitat del motor a protegir.

esforços electrodinàmics produïts per corrents en curtcircuit de l'ordre de 75 Kaeff.

Tant els contactors com els guardamotors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat a més a més dels

Tots els cargols que es facin servir tant en entroncaments com en derivacions seran de llautó, amb rosca total,

normals que inclou el fabricant en els seus aparells, i un polsador de rearmament per guardamotors.

doble femella, arandella del mateix material i arandella grower en cada conjunt.

En els commutadors d'estrella‐triangle es tindrà en compte que el relé tèrmic adequat correspondrà al que
resulti de dividir la intensitat nominal del motor entre arrel quadrada de 3.
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El relé de temps serà temporitzat amb regulació adequada a les característiques de major i de l'equip mogut per

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que,

ell.

entre les superfícies exterior d'ambdues es mantingui una distància de tres centímetres com a mínim.
Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral∙leles a altres tipus d’instal∙lacions que puguin produir

aparells de mesura.

condensacions, a menys que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions

Seran d'encastar, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. i fixació posterior de quadre mòbil classe 1'5 per voltímetres

elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

i amperímetres, i de 144x144 mm. els freqüencímetres i fasímetres de classe 0'5 i 1'5 respectivament.

Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar dins d'un mateix canal buit quan es

interruptors automàtics.
Constituïts per envolvent aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de connexions i dispositiu
limitador de corrent i de desconnexió.
El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de par tèrmic, portant a més bobina de
desconnexió magnètica.
S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers, poder de curtcircuit en ampers,
naturalesa del corrent per defecte i desconnexió.
El dispositiu de protecció estarà format per transformador toroidal, relé de desconnexió i mecanisme de
desconnexió.
S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i intensitat diferencial nominal

compleixin a la vegada les següents condicions:
‐ La protecció de contactes indirectes està assegurada, segons assenyala la instrucció MIBT 021, considerant
les condicions no elèctriques, quan aquestes siguin metàl∙liques, com a conductors.
‐ Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui
presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte:
a.‐ L'elevació de temperatura.
b.‐ Les condensacions.
c.‐ Les inundacions.
d.‐ Les corrosions.
e.‐ Les explosions.

de desconnexió (sensibilitat) en ampers.
Conductes.
traçat.
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral∙leles a les verticals i horitzontals que
limitin el local on s'efectua la instal∙lació.
Els traçats per paraments verticals es faran seguint línies paral∙leles a les verticals i horitzontals, disposant
aquestes a 50 cms. com a màxim de les terres i sostres, i les verticals a una distància dels angles o cantonades no
superior a 20 cms. però en tots dos casos a una distància mínima de 3 cms. de qualsevol altra canalització.
Els registres es disposaran de manera que facilitin la introducció i retirada dels conductors dels tubs després de
col∙locats aquests. Es considerarà que la disposició és bona si en trams rectes hi ha un registre cada 15 m. com a
màxim i un altre cada dos corbes en angle recte.
Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de caixes de registre i derivació, entroncament i
mecanismes per què la instal∙lació pugui ser aprovada per la Direcció Facultativa, que serà la que establirà les
normes complementàries precises per al seu traçat.
Es convenient disposar, sempre que sigui possible, els tubs normals a una alçada de 2'5 m. com a mínim, sobre el
terra, amb objecte de protegir‐los contra efectes mecànics.

Materials per a enllumenat públic
Normes tècniques generals
Els reglaments i normes que es tindran en consideració per a la redacció del projecte, realització de les obres
i assatjos dels elements integrants de les instal∙lacions d’enllumenat públic, seran els següents:
‐

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Real Decret 842/2002 de 2 d’agost i

Instruccions Tècniques Complementàries.
‐

Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministre d’Energia. Decret de 12 de març de 1954

(B.O.E. de 15.10.54).
‐

Ordre 14 de Maig 1987 D.O.G. Nº 851.

‐

Decret 351/1987 de 23 de Novembre D.O.G. Nº 932.

‐

Normes UNE.

‐

Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació nº 115.

‐

Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric.

‐

Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre (Especificacions Tècniques de bàculs i columnes).

‐

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.

Descripció de les obres que comprèn
Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment mencionades i que es descriuen a
continuació, en general amb expressió de les seves característiques especials.

A) Instal∙lació i muntatges dels punts de llum

Presentació d’un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruix de xapa i pes del suport amb la

Comprèn la instal∙lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent

seva tolerància, que pretengui instal∙lar.

làmpades, reactàncies, condensadors, y demés accessoris que siguin necessaris per al seu perfecte

En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pes inferiors als del Projecte. A petició

funcionament, així com les obres de fàbrica i formigó necessàries per a la seva sustentació.

del Contractista, la Direcció Facultativa podrà canviar el tipus de suport, sempre que siguin d’una robustesa i

B) Xarxa de distribució

estètica igual o superior a la projectada.

En las xarxes de distribució, s’inclou l’estesa dels cables de subministre en rases o tubulars preparades a l’efecte

Certificat de Normalització s/ Reial Decret 26421/1985.

en els casos d’alimentació subterrània i l’estesa i col∙locació d’aquelles parts que calgui situar en l’exterior i de

Lluminàries

forma aèria, incloent‐hi els dispositius i accessoris necessaris per garantir un perfecte aïllament, així com les
connexions i suports corresponents.
C) Prova de posta a punt de la instal∙lació
Comprèn el conjunt de proves que es jutgin necessàries per a la comprovació de les instal∙lacions en el seu
aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la posta a punt del sistema d’enllumenat.
Condicions generals del material d’enllumenat públic
Tots els materials utilitzats, fins i tot els que no estiguin relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de
ser de qualitat.
Amb independència dels anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, els quals s’executaran en els
Laboratoris que es designi, es farà en els diferents materials a utilitzar el següent control previ:
Làmpades. – El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d’utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants, el
flux lluminós i una mostra a presentar.
Carta del fabricant de làmpades amb les característiques que han de reunir les reactàncies que aconselli utilitzar
per a cada tipus específic, indicant no només la intensitat d’arrancada, la potència i corrents subministrades, la

Abans que siguin acceptades per la Direcció Facultativa, els tipus de lluminàries a instal∙lar, serà necessària la
presentació pel Contractista a la Direcció Facultativa de:
Catàleg en el qual han de figurar dimensions i característiques.
Escrit del fabricant dels reflectors amb qualitat d’alumini, així com dels tractament utilitzats durant la seva
fabricació.
Corba d’intensitats lluminoses en un plànol (Corba fotomètrica d’ un Laboratori Oficial).
Mostra dels diferents tipus que es van a utilitzar, pel seu posterior assaig en laboratori.
‐

Certificat del fabricant conforme està construïda s/ NORMA UNE 20447.

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., s’hauran de presentar per duplicat, una
d’aquestes documentacions es reserva pel Director Facultatiu; l’altre s’enviarà a la Unitat d’ Enllumenat.
En el cas que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista no reuneixi, a judici de la
Direcció Facultativa, suficient garantia i aquests materials estiguin fabricats per més d’un fabricant, es podrà
exigir al Contractista, la presentació d’una proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de
Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa escollirà la més adequada.
condicions específiques dels materials d’enllumenat

resistència a la humitat, el calentament admissible etc., també les proves que han de fer‐se per a efectuar les
comprovacions corresponents.

A) Perns d’ancoratge

Reactàncies i condensadors. – Presentarà:

Construïts amb barra rodona d’acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500

Catàlegs de caràcter tècnic indicant els tipus que es van a utilitzar i una mostra.

Kg/cm². Allargament 26% i límit elàstic de 2.400 Kg/cm². Aquestes barres es roscaran per un extrem amb

Quadre d’Enllumenat Públic

rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres. L’extrem es doblegarà a 180º amb

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del Quadre d’Enllumenat, ressaltant els

radi 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.

elements més importants: Cèl∙lula fotoelèctrica, interruptors automàtics, fusibles, etc., acompanyat d‘un catàleg

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que vagin acompanyats de certificat de

de caràcter tècnic d’aquests aparells amb indicació dels tipus que s’utilitzaran.

la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Cables

Dimensions normals.
20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, d) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de Servei, seccions i
tramesa d’una mostra dels mateixos.

B) Tapes i marc per a arquetes

Suports

Construïdes amb fosa de ferro, injecció d’alumini o PCV.

69

La tapa, per la seu cara exterior, amb dibuix de profunditat de 4 mm. i, per la seu cara interior, proveïda de

E) Conductors

nervis per a una major resistència. Incorporarà l’escut de la ciutat de Barcelona i les lletres E.P. o bé, Enllumenat

Procedència

Públic.

Seran subministrades per una casa de coneguda solvència en el mercat.

El marc, amb canal interior, amb l’ aïllament de la tapa i amb base inferior suficientment dimensionada per a un

Característiques i tipus

repartiment més gran de la càrrega.

Tots els conductors, en referència a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les Normes

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntal de 1.000 Kg., les situades a les voravies i zones per a vianants,

UNE 21011 i 21064.

i de 5.000 les situades a la calçada.

Els conductors utilitzats pel connexionat i instal∙lació interior en suports i caixes, seran flexibles, cablejats,

Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.

aïllats en PVC, del tipus RV‐06/1 KV, de seccions 1,5, 2,5 i 4 mm² segons Norma UNE 21022.

Les dimensions útils normalitzades són:

Els conductors utilitzats per a les línies d’alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el

a) 400 x 400 mm.,

tipus de canalització.

b) 600 x 600 mm.

a) Canalització subterrània

C) Tubulars per a canalització

Tan si és directament enterrat, com si està protegit amb tub, tipus RFV‐06/1 kV, de secció mínima 4x6 mm²
segons Norma UNE 21029.

Tub de polietilè

b) Canalització aèria sobre façana amb grapes.

Estaran fabricats en Polietilè d’alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i coarrugada exterior,

Únicament tipus RV‐0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm². s/ UNE 21029.

unides per termofusió.

c) Canalització aèria sobre recolzaments.

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos, serà de 90 mm. de Ø exterior i 78 mm. interior o 110 mm. de 

Cables tetrapolars trenats en espiral visible tipus RZ‐06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm². s/n UNE 21030.

exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.

d) Safates

La resistència a l’aixafada per deformació serà de 5%>450N.

En casos especials, com túnels i galeries de serveis, es podrà estendre el cable sobre safates, que podran ser

La resistència a l’impacte per a una massa de 5 Kg. Serà per al tub de 90 mm. de Ø de 20 J per a una altura de

de material plàstic o metàl∙liques.

400 mm. i pel tub de 110 mm. de Ø 28 J per a una altura de 570 mm.

En el cas que sigui material plàstic hauran d’estar construïdes en material aïllant, auto‐extingible i

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada a la coberta exterior, així com la data de fabricació.

indeformable.

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.

Si és metàl∙lica haurà d’estar tractada contra la corrosió i a la seva instal∙lació s’haurà de preveure sense

Hauran de suportar com a mínim, sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

connexió al circuit de posta a terra.

D) Totxos I peces ceràmiques

En tots dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i accessoris necessaris
per a la seva correcta instal∙lació.

De massa d’argila cuita.
Tindran forma i mida regular, arestes vives i cares planes i seran de color uniforme. Seran de massa homogènia,

F) Portalàmpades

gra fi i estaran mancades de crostes, esquerdes o cavitats.

Els portalàmpades seran com un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables

Seran de bon coure, a una temperatura uniforme. No s’enrunaran amb facilitat a l’enfrontament. Faran sons

d’alimentació per cargol, i amb dispositiu de seguretat per a evitar que es descolli la làmpada per vibració.

metàl∙lics a percussió. No seran fràgils i oferiran facilitats pel tall.

D’acord amb Normes UNE 20397‐76.

Resistència mínima a la compressió: 200 Kg./cm².

Rosques normalitzades: per a casquets E‐27 y E‐40.

Absorció: submergits a l’aigua, el pes d’aquests no ha d’augmentar més de 15 %.
G) Automatismes d’Encesa
Podran estar constituïts per:

Cèl∙lules Fotoelèctriques
Generalment estaran compostes per cèl∙lules fotoconductives, que tenen la propietat de disminuir la resistència
al rebre la llum. Inclourà, l’aparell, uns contactes que tanquin o obrin un circuit constituint l’interruptor, que
haurà d’estar compensat contra els canvis de temperatura. La sensibilitat no variarà en els canvis de
temperatura. Es subministraran normalment ajustats per a una il∙luminació d’uns 50 lux, no obstant, s’ haurà de
poder variar amb facilitat.
La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició meteorològica. El conjunt
estarà hermèticament tancat a prova de xocs (granís) i vibracions. Haurà d’estar protegida contra sobre‐
tensions.
El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la connexió o desconnexió en
cas de variacions esporàdiques de llum.
Capacitat mínima de l’encesa 1000 W amb làmpada d’incandescència.
Programador Astronòmic

1 Entrada analògica 4 ‐ 20 mA. lliure.
Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics:
2496 registres de mesures elèctriques.
2869 alarmes o esdeveniments.
1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
Muntatge en rail DIN 35 mm.
Sistema de transmissió
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la U.O. d’enllumenat i podran ser via
cable en bucle local, via ràdio a través de la xarxa pròpia o via telefònica mitjançant una connexió amb la RTC
a través del corresponent mòdem.
Els sistemes via mòdem es composen d’un ràdio‐mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat por
U.O. d’enllumenat.
L’equip ràdio‐mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d’alimentació. Es connectarà

Haurà d’ajustar‐se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona.
Hauran de permetre l’avançament i retràs de l’hora d’encesa i apagat.
Hauran d’estar proveïts per a poder‐se programar l’encesa i apagat d’un segon circuit.
Hauran de poder muntar‐se sobre carril DIN.
Estarà dotada d’una autonomia mínima de 2 anys en cas de manca de fluid, sense pèrdua de la programació.
La corba astronòmica haurà de ser contínua dia a dia.
Haurà de programar‐se mitjançant un dispositiu extern a l’aparell sense que aquest disposi d’encaix de
programació, o bé pugui anul∙lar‐se.

a un dels ports sèrie de l’actuador local.
El protocol serà transparent a l’utilitzat pels equips terminals de dades.
Treballarà a la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat de transmissió serà de 2400
bps amb alta capacitat de commutació.
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
L’equip ràdio‐mòdem es complementa amb una unitat d’antena omnidireccional, amb el seu cable de
connexió, per a muntatge a la coberta del quadre, o antena directiva col∙locada en una columna
d’enllumenat.

Sistemes de Control Centralitzat
Actuador local

H) Caixa de maniobra

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegit contra contactes directes.

Caixa per a instal∙lar sobre suport d’enllumenat.

Disposaran d’una connexió per a terminal que permeti l’accionament de la instal∙lació, comprovació i

Estarà compost per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de doble aïllament amb

modificació de dades, i visualització de las mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.

tancaments mitjançant cargol de cap triangular i xarneres interiors de material metàl∙lic inoxidable que

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:

impedeixin la separació de les portelles respecte a les caixes.

Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de la sortida i l’ ocàs i canvi automàtic de l’ hora d’ hivern / estiu.

En aquesta caixa s’allotjaran els elements que es relacionin en el quadre adjunt amb els seus corresponents

Possibilitat de correcció de  127 minuts sobre les hores de sortida i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.

calibres.

3 relés de sortida programables independentment, segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:

Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que impedeix els

Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de

contactes directes, en el cas de que les portes de les caixes quedin obertes, l’esmentada tapa tindrà les

potència i comptadors d’energia activa i reactiva i de hores de funcionament.

obertures necessàries per la manipulació dels mecanismes.

8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre dels trets de les proteccions, selector de manual ‐

La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l’entrada i sortida de cables

0 ‐ automàtic, fotocèl∙lula, etc.

segons norma UNE 20343.

71

Tots els elements de subjecció d’aquesta caixa seran metàl∙lics, de llautó o qualsevol material inoxidable, inclòs

Els centres de comandament hauran de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per a

cargoleria.

la instal∙lació d’un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.

Complirà les normes I.P. 547.

Assaigs

Disposaran d’airejadors que permetin el pas de l’aire però no el de partícules i insectes.

S’ efectuaran els assaigs segons la Norma UNE‐EN‐60439‐1‐1993:

A l’interior de la caixa es fixa de forma permanent, i degudament protegida, una taula amb les característiques

Inspecció de tots los conjunts. Inspecció de cablejat.

dels elements instal∙lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del quadre.

Verificació de prova en buit, en tensió.

Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas.

Verificació de funcionament elèctric.

Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE corresponent:

Verificació de comprovació mecànica de l’aparellat.

Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347.

Verificació de la resistència d’aïllament.

Per a contactors la 20109.

Característiques constructives:

Per a interruptors de I defecte la 20383.

Característiques mecàniques:

Per a fusibles la 21103.

Planxa d’acer inoxidable Norma AISI‐304 de 2 m/m. de gruix.

Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171.

Pintura normalitzada RAL 7032.

Dimensions mòdul gran 540 x 270 x 171.

Teulat per a la protecció contra la pluja.

Dimensions totals 810 x 270 x 171.

Panys de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl∙lica proveïda de clau normalitzada per

Armaris de Maniobra

companyia i suport per a bloquejar amb cadenat.

Es detallen els procediments de construcció i protocols d’assatjos necessaris, per a la correcta execució dels
quadres d’enllumenat públic, amb l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de
fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes para aquest tipus de components i
garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.
Sistema de fabricació
Els Centres de Comandament han de fabricar‐se en sèrie seguint els següents procediments i normes:
Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002.
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d’assaig i control segons normes UNE‐EN‐60439‐1‐1993.
Escomesa de Companyia segons normes.
Etiqueta identificada a l’interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
Data de fabricació.
Sistema de comandament i control centralitzat

Armelles de transport desmuntables, per a col∙locació de cargol enrasat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol amb ancoratge reforçada amb trepant Ø 20m/m per a perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions del
conductor de terra.
Característiques elèctriques:
Potencia fins a 31.5 kW / 380V ‐ 20 kW / 220V.
Escomesa segons les normes de companyia.
Caixes de doble aïllament per a protecció de l’aparellatge elèctric.
Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i protecció línia de
comandament.
Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.
Finestretes per a protecció IP659.
Enllumenat interior amb portalàmpades estanc.
Presa de corrent per a ús de manteniment.
Cablejat de potència secció mínima 6m/m.
Connexions de cables flexibles amb terminals.
Premsaestopes de poliamida PG‐29 per a cada línia de sortida.
Borns de connexió de línies de sortides de 35m/m².
Assaigs elèctrics normes UNE.

Preparats pel futur Sistema de Control Centralitzat.

En cas de fallida de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l’estat d’estalvi un cop

Podran ser dels següents tipus:

estabilitzada la instal∙lació.

a) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.O., 3.0 i 4.0.

Característiques de l’estabilitzador‐reductor de tensió.

Contindrà els comptadors d’activa i reactiva així com el rellotge de discriminació horària en el mòdul de Cia.

L’Estabilitzador‐Reductor anirà instal∙lat en el propi Centre de Comandament i s’haurà de poder comandar

En el mòdul d’abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un màxim de 4 sortides, estant

pel Sistema de Control Centralitzat.

preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa.

Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a permetre una correcta

Característiques elèctriques:

ventilació i impedir la condensació.

Tensió d’entrada

3 x 380/220 V ± 15%

La part de companyia estarà dotada d’una tanca tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada companyia, per a

Freqüència

50 Hz ± 2 Hz

permetre la lectura dels comptadors i reparació de les avaries de la seva responsabilitat.

Tensió de sortida......

3 x 380/220 V ± 1,5%

Disposarà d’armelles per a transport, que s’hauran de poder retirar un cop col∙locat en el seu emplaçament

Tensió d’arrancada

220 V ± 2,5%

definitiu.

Tensió per a reducció de consum;

A la part interior de la porta d’abonat figurarà un esquema on s’indiquen els calibres de les proteccions

Per a Sodi Alta Pressió

175 V.

tèrmiques i diferencials utilitzats.

Per a Mercuri Alta Pressió

190 V.

Tanmateix disposarà d’ un portanotes on es col∙locaran els avisos i instruccions especials que es puguin produir.

Potència i Intensitat, Nominal

15, 22 o 30 kVA.

A la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l’armari i el de l’instal∙lador del mateix.

Sobreintensitat transitòria.....................................................

2 x In durant 1 min. cada hora

Potència màxima admissible 31.5 kW a 380 V, 20 kW a 220 V.

Sobreintensitat permanent.................................................

1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)

b) Armari amb equip de comptatge per a tarifa 2.0

Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%........

± 1,5%

Estarà construït amb els mateixos materials que l’armari anterior, essent les dimensions de la part de companyia

Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10%

± 2,5%

més reduïdes, doncs només ha d’allotjar la caixa general de protecció, el comptador d’energia activa i el rellotge

Regulació independent per fase.

de discriminació.

No introdueix distorsió harmònica.

La potència màxima admissible es de 15 kW.

Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitatiu a 0,5 inductiu.

c) Armari sense equip de comptatge

Característiques climàtiques:

Únicament consta d’una sola porta per a l’abonat, essent de les mateixes característiques que els anteriors.

Temperatura ambient

‐10ºC a + 45ºC

Dimensions.

Humitat relativa màxima

95% (sense condensació)

a) altura: 1340 mm, amplada 1270 mm, profunditat 350 mm.

Altitud màxima......................................................................

2.000 m.

b) altura: 1340 mm, amplada 1000 mm, profunditat 350 mm.
c) altura: 1340 mm, amplada 640 mm, profunditat 350 mm.

I) Suports

Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera

Braços metàl∙lics

Estaran muntats a l’interior d’un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.

Característiques

Disposaran d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal∙lació sense la intervenció del regulador .

Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d’acer DIN 2448, soldat a una placa de fixació en forma

S’haurà de poder connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.

d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.

Estarà protegit contra contactes directes.

A la placa de fixació, i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. pel pas del mateix número de

Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades siguin del tipus i l’antiguitat

perns d’ancoratge, construïts amb barra rodona d’acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud

que siguin.

roscades 50 mm. d’un extrem i doblat l’altre extrem per a una major fixació a l’obra. Podran utilitzar‐se altres
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tipus de fixació, com perns, resines, sistemes "SPIT" o similars, etc., sempre que aquests siguin d’ absoluta

Quan l’assaig es faci sobre mostres, després de desengreixar‐les, s’introduiran durant 10 minuts en una

garantia. Les dimensions, així com els detalls constructius s’especifiquen en el corresponent plànol.

estufa a 100º C.

Protecció contra corrosió

Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina las parts seccionades. Es prepararà una mescla de

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant immersió en bany calent. El bany de

tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i d’una part de dissolució centinormal de persulfat

galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes. S’ ha d’obtenir un dipòsit mínim de 600

amònic.

gr/m² sobre la superfície. Aquesta característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran

Les mostres es submergiran de seguida a la mescla, o bé s’aplicaran amb paper porós, prèviament amarat a la

a l’establert a la Norma UNE 37501.

mateixa, sobre la superfície del pal, en el cas d’assajar aquest directament. Després de 10 minuts d’immersió

Resistència a la protecció

o aplicació s’assecarà la mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper.

Els assaigs es faran directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix. La

És admissible la presencia de taques de color blau en un diàmetre màxim de 1,5 mm. El seu número no pot

superfície a assajar es desengreixarà amb cotó net. Quan l’assaig es faci sobre mostres, després de desengreixar‐

ser superior al 2 por cm².

les, s’introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.

Resistència mecànica

Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.

Un cop instal∙lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de resistir, sense

Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i d’una part de dissolució

deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 Kg. aplicada sobre la lluminària.

centinormal de persulfat amònic. Les mostres es submergiran de seguida dins la mescla o sobre la superfície del

La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. aplicats com al paràgraf anterior.

suport, en el cas d’assajar directament aquesta. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació, s’assecarà la

Dimensions:

mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper. Es admissible la presència de taques de color blau d’un

Las dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m. de longitud.

diàmetre màxim de 15 mm. i, el número del qual, no serà superior a 2 por cm².

Pals i columnes gran Altura

Resistència als esforços verticals

Tots els suports que superin els 16 m d’altura disposaran d’un dispositiu que permeti l’ascens i descens de les

Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l’equip incorporat i sense

lluminàries pel seu manteniment.

deformació permanent.

Les corones o parts lliscants disposaran d’un sistema mecànic d’ancoratge a la seva posició de funcionament i

La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.

d’un sistema de frenada automàtic en caso de ruptura o fallida del sistema elevador.

Dimensions

El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges a l’interior de la columna,

Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre la horitzontal de 15º.

protegit contra contactes directes i indirectes i contra sobreintensitats i curtcircuits.

Pal petit metàl∙lic

Els cables d’alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal∙lació haurà de fer‐se de manera

Construït amb perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, provist dels

que impedeixi el seu retorciment a l’interior de les columnes a les operacions d’ascens i descens de la corona

corresponents trepants per a perns per a la fixació del braç, i per a la instal∙lació de la línia d’alimentació si fos

mòbil.

necessari. Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud, en bany calent de zinc.

Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.

Protecció contra la corrosió

Les portes d’accés al compartiment del motor estaran situades, com a mínim, a 30 cm d’altura de la rasant

Tots los pals metàl∙lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El

del paviment, un cop instal∙lada la columna.

bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, amb la obtenció d’ un pòsit mínim

Disposarà, a l’igual que la resta de suports d’una orella en un lloc accessible per a l’embornament del cable

de 600 grs/m² sobre la superfície. Aquesta característica i l’adherència, continuïtat i aspecte superficial,

de posta a terra.

s’adaptaran a l’establert a la Norma UNE 37501.

Podrà admetre’s l’ús d’un sol motor per a vàries columnes, quan la direcció facultativa, en funció de la

Resistència a la corrosió

distància entre columnes i les condiciones de conservació, així ho estimi convenient.

L’assaig es farà directament sobre la superfície del pal, o bé sobre una mostra treta del mateix. La superfície a

Amb les columnes es subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei

assajar es desengreixarà amb cura i, a continuació, es rentarà amb aigua destil∙lada i s’assecarà bé amb cotó net.

com de manteniment i comprovació.

Bàculs i columnes metàl∙liques

Per la seva part interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota

Característiques de los elements telescòpics:

de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a la

Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, essent la zona d’encastament de 500 mm. Els tubs de

connexió de presa de terra. Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb

diàmetre menor disposaran d’una arandela soldada a l’extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de

indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d’ identificar‐los.

l’esmentat tub.

Totes las soldadures excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE

Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d’alumini fixat mitjançant cargols presoners a 120.

14011‐74 amb característiques mecàniques superiors al del material base.

La unió per encastament, tant si és senzill com doble, es realitzarà en una zona d’encastament de 400 mm.

La superfície exterior dels bàculs i columnes no presentarà taques, ratllades ni bonys, i les soldadures es

disposant a la seu part superior d’un casquet de fosa d’alumini per a impedir l’entrada d’aigua.

poliran degudament a fi d’ aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

La zona de les portelles disposarà d’un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l’obertura de

Es lliurarà amb cada bàcul o columna, a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d’acer

80 x 4,5 mm. segons figura en els plànols adjunts.

galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces d’unió adequades,

En referència a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants mecànics pels perns d’ancoratge

de forma que asseguri el perfecte contacte d’aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la

seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts.

connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, reblada o soldadura d’ alt punt de

Característiques dels elements troncocònics:

fusió.

Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Protecció contra corrosió

Per a altures superiors a 4 m. Hauran de complir el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre.

Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant immersió, en bany

Els bàculs i columnes metàl∙liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12

calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, s’haurà obtenir un

al 14 % per a altures superiors.

dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. Aquesta característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte

El tronc del con s’obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d’acer A37b, segons Norma UNE 36080‐73,

superficial, s’ adaptaran a l’ establert a la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decreto 2531/1985 de 18 de

d’una sola peça fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, fent‐se l’esmentada soldadura amb

Desembre. S’haurà d’adjuntar un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la

elèctrode continu i en atmosfera controlada. Haurà d’aportar‐se un certificat del tipus de planxa.

corrosió.

A les soldadures transversals s’haurà de reforçar la secció d’unió per a assegurar la resistència als esforços

Normes de qualitat

horitzontals, s’hauran de polir aquestes a fi d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença.

Resistència als esforços verticals

Portaran soldades a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l’extrem del braç.

pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d’altres tants perns d’ancoratge, aquesta placa haurà de ser

Resistència als esforços horitzontals

reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d’altura i etiquetes, tal com figura en els plànols.

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d’acord amb els valors indicats, i les altures d’aplicació

Els perns d’ancoratge es construiran en barra d’acer F‐111 segons normes UNE 36011‐75, roscades 100 mm.

contades a partir de la superfície del sol que s’indiquen.

d’un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblat a l’altre per a millorar l’aferrament al
formigó, es presentarà cadascú, proveït de dos femelles i arandeles, a l’igual que els perns químics.

Altura útil del pal Força horitzontal Altura d’aplicació

En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de 1,50 m. portant a l’extrem superior soldat per

o bàcul

F (Kg.)

ha (m)

la seva part interior, a mode de maniguet d’adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a

6

50

3

instal∙lar, segons norma UNE 72‐402‐80.

7

50

4

En els pals, i a l’altura de 550 mm. de la placa base es farà una obertura rectangular i angles arrodonits de les

8

70

4

dimensions indicades en els plànols. Amb els reforços interns corresponents per a complir la legislació vigent

9

70

5

sobre canelobres metàl∙lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de tràfic), Real Decreto

10

70

6

2642/1985 de 18 de desembre.

75

11

90

6

Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que, un cop instal∙lades, quedin a una altura mínima

12

90

7

sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
Aquesta portella disposarà de la tanca normalitzada por la U. O. d’enllumenat, i només podrà accionar‐se

Resistència al xoc de "cossos durs"

mitjançant eines especials amb aquesta finalitat, segons plànol adjunt.

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els postes o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o

Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.

deformació notable al xoc d’un cos dur, que origini una energia d’ impacte de 0,4 K.

Por la seva part interior portarà soldades dos travessers per a la sustentació de la caixa porta‐fusibles i per

L’assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d’un element que es provi amb una bola d’ acer d’1 K.

sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a la

sotmesa a un moviment pendular de radi igual a un metre. L’altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre

connexió de presa de terra.

el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt d’impacte, serà de 0,40 m.

Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantonades nítides i uniformes en tota la longitud i

Resistència al xoc de "cossos tous"

perímetre de la mateixa.

Fins una altura de 2,5 m. sobre el terra, els postes o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació,

Les unions de peces es realitzaran mitjançant cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que

esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc a una energia d’impacte de 60 Kg. Els xocs se

quedi embotida totalment en la columna.

realitzaran mitjançant un sac ple de sorra de riu silico‐calcárea de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent,

Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.

en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. La sorra estarà seca en el moment de realitzar l’assaig amb la finalitat que

Les columnes, si no s’indica el contrari, es subministraran pintades de color negre i amb capa d’imprimació

conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa. La massa del sac ple de sorra serà de 50 Kg. i

exterior i interior.

per a produir el xoc es sotmetrà a un moviment pendular, essent l’ altura de caiguda 1,20 m.

Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes.

Resistència a la corrosió

Suports d’acer inoxidable.

L’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix. La superfície

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.

a assajar es desengreixarà amb compte i, a continuació, es rentarà amb aigua destil∙lada i assecarà bé amb cotó

La qualitat de l’acer serà segons AISI 304 i 316

net. Quan l’assaig es faci sobre mostres, després de desengreixades, s’introduiran durant 10 minuts en una

Compliran el Real Decreto 2642/1985 de 18 de desembre.

estufa a 100º C.

Les columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes.

Un cop refredades les mostres, es cobriran amb parafina las parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres

Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que, un cop instal∙lades, quedin a una altura mínima

parts de dissolució centinormal de ferricianur potàsic i d’ una part de dissolució centinormal de persulfat amònic.

sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).

Les mostres es submergiran de seguida dins la mescla, o bé s’aplicarà un paper porós, prèviament xop en la

Aquesta portella disposarà de la tanca normalitzada por la U. O. d’Enllumenat, i només podrà accionar‐se

mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d’assajar aquesta directament. Després de 10 minuts

mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.

d’immersió o aplicació, es traurà la mostra mantenint‐la vertical o es traurà el paper.

Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.

És admissible la presència de taques de color blau d’un diàmetre màxim de 1,5 mm. El seu número no serà

Per la seva part interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta‐fusibles i, per

superior a 2 per cm².

sota de la porta, una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a

Característiques dels diferents tipus de suports

la connexió de presa de terra.

Tant les característiques, perfil i dimensions de cadascú dels diferents tipus, són les que figuren en els

Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.

corresponents plànols.

Suports d’alumini

Suports de fosa de ferro

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235

Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111

Las columnes disposaran de una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes.

Las columnes disposaran d’una base de trepants de fixació accessibles des de l’exterior de les mateixes.

Compliran el Real Decreto 2642/1985 de 18 de desembre.

Disposaran d’una portella de registre a una altura tal que, un cop instal∙lades, queden a una altura mínima sobre

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell, uniformitat i control.

el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).

Quan el Projecte ho especifiqui hauran d’adaptar‐se a la classificació fotomètrica senyalada segons

L’esmentada portella disposarà de la tanca normalitzada por la U. O. d’ Enllumenat i, només podrà accionar‐se

Recomanacions CIE Publicació nº 27 i 34.

mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans disposats segons plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.

Característiques constructives

Por la seva part interior, portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta‐fusibles i, per sota

a) Adaptació a suport

de la porta, una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. de  per a la

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió. Els dispositius de fixació hauran de permetre
regular la inclinació en + o ‐ 3º i, un cop estigui fixada, assegurar que no pugui variar‐se per causes

connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.

accidentals. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.

Es subministrarà, juntament amb la columna, un maniguet bimetàl∙lic Cu‐Al per a presa de terra.Abans d’iniciar
l’execució de l’obra es procedirà al replanteig de la mateixa sobre el terreny, extenent‐se acta signada per
ambdues parts, i durant l’execució es realitzaran els replantetjos parcials que interessin al Contractista o a la
Inspecció Facultativa, i amb responsabilitat tècnica i econòmica al seu càrrec.

b) Carcassa
Estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie amb garantia de resistència a les alteracions
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, llevat indicació expressa del projecte, podran ser:

Lluminàries

Fosa d’alumini
Lluminàries de tipus vial

Composició:

Segons es determini en el projecte podrà ser d’ un dels següents tipus:

Si

Mn

Ti

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

Adaptació de suport:

11,00

0,23

0,02

0,10

0,50

0,86

0,11

0,10

Lateral.
Vertical.

Reflector i carcassa:

Directa sobre façanes.

Essent la resta alumini

Independent.

El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

Un sol conjunt.

Planxa d’alumini
Composició:

Tancament del conjunt: Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:

Incorporat.

Si

Mn

Ti

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

0,085

0,005

0,015

0,005

0,016

0,150

0,003

0,0018

No incorporat.
El gruix, en el punt més desfavorable, no serà inferior a 1,2 mm. L’anoditzat serà de 47 micres a les
Característiques fotomètriques

lluminàries tancades i de 1012 micres a les obertes.

Complirà les exigències del RBT 20447 i podrà ser classificat segons la Norma UNE 20314, com a aparell de classe

Xapes d’acer

1, a les lluminàries tancades, i de classe 0 en las lluminàries obertes.

Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01‐AP02, AP03‐

S’ utilitzaran portalàmpades de porcellana segons Norma CEI‐238 dotades de retenció mínima de 1,5 mm² i amb

AP04, F‐111.

recobriment de silicones resistent a las altes temperatures. La comunicació al bloc òptic es realitzarà per

Les composicions de las xapes AP i de l’acer F‐111 s’ajustaran al disposat a les Normes UNE 36086‐75 i 36011.

passacables de cautxú‐clorutubel. La connexió anirà proveïda mitjançant clema de PVC permetent la perfecta

També podran ser utilitzats altres materials, prèvia justificació de complir les exigències funcionals

identificació de connexions. La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V. Fins a

senyalades en aquest plec, i sempre que tinguin una resistència a l’ impacte de grau 7, segons Norma UNE

150 W, 10 V. Per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V. Per a les de 1000 W., respecte al seu funcionament exterior.

20324.
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La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa d’Enllumenat i suportarà els

e) Cubeta de tancament

següents assaigs:

Llevat indicació expressa del projecte, els materials de possible utilització seran els següents. Hauran de

Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h.s/n

complir les especificacions assenyalades.

INTA‐16.06.05 s’obtindran les següents característiques:

Metacrilat de metil

La brillantor s/n INTA‐16.02.06 A després de l’envelliment no serà inferior al 60 % de l’inicial.

Transmitància inicial: 90 % (gruix real).

L’assaig inicial de quadriculat s/n INTA‐16.02.99 serà del grau 0 i, després de l’envelliment no serà superior al

Temperatura de servei sense deformació: 90º C.

grau 2.

Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.

El canvi de color s/n INTA‐16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.

Resistència a la comprensió: 7 Kg./mm².

c) Allotjament per a accessoris

Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.

En cas de ser requerit, haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic, excepte en les lluminàries de

Policarbonat

tipus jardí.

Transmitància inicial: 85 % (gruix real).

El dimensionat ha de permetre el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, es pot facilitar

Temperatura de servei sense deformació: 120º C.

aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de pluja.

Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.

El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d’un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental

Resistència a la comprensió: 875 Kg./cm².

permetent la seva fàcil substitució en cas d’avaria.

Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.

d) Reflectors

Polietilè (alta densitat)

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions

Pes específic a 23º: 0,941 ‐ 0,965 gr/cm³.

mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs en las condiciones més extremes.

Resistència al calor continu: 121º C.

Els materials a utilitzar, llevat indicació expressa del projecte, podran ser:

Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².

Planxa d’alumini

Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².

Hauran de complir les següents condicions mínimes:

Resistència a la tracció: 250 ‐ 390 Kg./cm².

Lluminàries tancades

Resistència a l’impacte: 8 ‐ 108 Kg./cm²/cm.

Puresa d’aliatge: 99,7 %

Vidre

Reflectància especular inicial: 69 %

Transmitància inicial: 96 % (1mm. de gruix, longituds d’ ona entre 800 i 500 mm.).

Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.

Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.

Qualitat de segellat : grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)

Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10‐7 (º C‐1).

Gruix de capa anòdica: 4 micres.

Temperatura de servei sense deformació: 200º C.

Reflectància total:

Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).

per a 1 msv: 20 %

Per a 10 msv: 60 %
Lluminàries obertes

Anàlisi químic: exempt de manganès i ceri.
Resistència al impacte: grau 3 (UNE 20324).

Gruix capa anòdica: 8 micres

(gruix 3 mm.) vidre sense temperar.

Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).

(gruix 3 ‐ 4 mm.) vidre temperat a l’ aire i grau 9.

Vidre metal∙litzat (característiques)

f) Juntes

També es podran admetre altres materials, prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades

S’utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.

en aquest Plec.

Llevat indicació expressa s’utilitzaran:

Etilè propilè

El cablejat interior serà d’una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistent a les altes

Hauran de suportar los següents assaigs:

temperatures.

Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm².

La connexió de l’equip d’encesa s’efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" previstos dels seus

168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510.
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.

corresponents connectors de forma que únicament sigui possible una posició de connexió.
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V. fins a 150 W. 10 V. per a les
làmpades de 250 i 400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior.

168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a la ruptura: inicial = 500 %.

Característiques fotomètriques

168 hores = 450 %.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.

168 hores = 350 %. UNE 53510.

Quan el projecte ho especifiqui haurà d’adaptar‐se a la classificació fotomètrica senyalada en las

Compressió: 15 % a las 22 hores segons ASTM d‐395‐61.

Recomanacions CIE Publicació nº 27 i 34.

Pes per extracte acetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.

Característiques constructives

Cautxú microcel∙lular

a) Adaptació al suport

De poro obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultravioletes.

Estarà construïda en fundició d’alumini i permetrà un acoblament als suports normalitzats en aquest Plec.

Hauran de resistir una temperatura de treball de 95º C.

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l’acoblament davant l’acció del vent, xocs o

g) Cargoleria, brides i elements accessoris

vibracions de forma tal que no pugui desprendre’s per causes fortuïtes o involuntàries.

Seran de material inalterable a l’acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

b) Armadura

Característiques tèrmiques

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a las alteracions

Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha

mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs en les condicions més extremes.

de presentar‐se en cap punt una temperatura superior a les senyalades per als diferents elements de la

La pintura exterior, cas d’existir, serà del color indicat per la Unitat Operativa d’Enllumenat i suportarà els

lluminària, làmpada o equip auxiliar.

següents assaigs:
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100

Característiques de conjunt

h. s/n. INTA 16.06.05. s’obtindrà les següents característiques:

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries per al normal manteniment de la lluminària,

La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l’envelliment no serà inferior al 60 % inicial.

s’hauran de poder realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació

L’assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l’envelliment no serà superior

garantiran la posició dels elements de forma tal que siguin inalterables, fortuïta o involuntàriament.

al grau 2.

El conjunt aconseguirà segons la Norma UNE 20324 un grau d’estanqueitat IP 543 en las lluminàries tancades, i

El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

IP 232 en les lluminàries obertes.

c) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en Projecte la lluminària haurà de preveure l’allotjament d’equips accessoris.

Lluminària tipus jardí
Característiques elèctriques
Complirà les exigències del RBT podent ser classificat segons la Norma UNE 20314 de classe 1.
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana segons norma CEI‐238 dotats de dispositius de retenció per a evitar
l’afluixament de la làmpada per causa de vibracions.

El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent
facilitar‐se aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de
l’aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà previst d’un fiador que impedeixi una caiguda accidental,
permetent la seva substitució en cas d’avaria.
d) Difusor
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Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de

Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no

complir les següents especificacions.

haurà de presentar‐se en cap punt una temperatura superior a las assenyalades per als diferents elements de

Metacrilat de metil

la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

Transmitancia inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.

Característiques de conjunt

Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.

El conjunt aconseguirà segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP‐445 admetent‐se un grau IP‐232

Resistència a la compressió: 7 Kg./mm².

en les lluminàries tipus vuitcentista, època o similars.

Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.

Borns baixos i balises

Policarbonat

Quan s’instal∙lin borns baixos i balises encastades directament en el terra, haurà de garantir la seva

Transmitancia inicial: 85 % (gruix real).

estanqueïtat i solidesa, havent de tenir un IP 657 per als borns baixos i un IP 669 per als encastats en el terra.

Temperatura de servei sense deformació: 120º C.

Hauran d’estar protegits contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts metàl∙liques

Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.

de l’equip inclòs si l’envoltant és de material plàstic.

Resistència a la compressió: 875 Kg./cm².
Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.
Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 ‐ 0,965 gr/cm3.
Resistència al calor continu: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².

Projectors
Segons es determini en el projector podran ser dels següents tipus:
Forquilla de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.
Reflector i carcassa: Independents

Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².

extensiu

Resistència a la tracció: 250 ‐ 390 Kg./cm².
Resistència a l’impacte: 8 ‐ 108 Kg./cm²/cm.
Vidre

semi‐extensiu
reflectors

molt intensiu

Transmitancia inicial: 96 % (1mm. de gruix, longituds d’onda entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10‐7 (º C‐1 ).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisis químic: excent de manganès i ceri.
Resistència a l’impacte: grau 3 (UNE 20324).
(gruix 3 mm.) vidre sense templar.
(gruix 3 ‐ 4 mm.) vidre templat a l’aire i grau 9.
g) Cargoleria, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l’acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.
Característiques tèrmiques

intensiu

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els raigs d’aigua i l’entrada de pols IP(65).
Allotjament de l’equip: Incorporat
No incorporat
Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques Elèctriques
Complirà las exigències del R.B.T., podent classificar‐se s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S’utilitzarà portalàmpares de porcellana segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius anti‐afluixants per a
la làmpada.
El cablejat interior serà d’una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments anti‐tèrmics necessaris per a
que resisteixin les condicions d’alta temperatura que puguin produir‐se en l’interior del projector.

Característiques Fotomètriques

Seran subministrades per casa de reconeguda solvència en el mercat.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.

a) Làmpades
Compliran les Normes UNE 20354‐76

Característiques Constructives
a) Adaptació al suport

Dimensions
Potència

El projector disposarà d’una forquilla de ferro galvanitzat que permeti l’orientació del projector i pugui fixar‐se

Diàmetre max

Longitud

Ampolla mm.

max. mm.

Casquet

Diàmetre
max. coll

en una posició determinada.

80

72

156

E‐27

40

Disposarà dels taladres necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en cas d’anar muntat sobre una

125

77

177

E‐27

43

columna, d’un maniguet que s’adapti al d’aquesta.

250

92

227

E‐40

53

b) Carcassa

400

122

292

E‐40

58

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions

700

142

329

E‐40

66

mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament.

1.000

168

400

E‐40

66

Haurà d’estar dimensionat per a allotjar, (en cas de que així es requereixi), els equips d’encesa i caixes de
connexions previstes de fusibles per a tots els conductors actius així com els reflectors i altres components

CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES

elèctrics.
Haurà d’estar prevista d’entrades i sortides per als conductors, dotades de prensaestopes per a que juntament

POTÈNCIA LAMPADA W.

80

125

250

400

700

1000

amb el sistema de tancament garanteixin una protecció mínima contra l’entrada de pols i aigua de IP 66.

Flux mig a les 100 H. tolerància 2%

3800

6300

13500

23000

41000

58000

Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s’utilitzin per a les lluminàries d’enllumenat vial.

Flux mínim a les 100 H.

3535

5860

12555

21390

38130

53940

El portalàmpares haurà d’estar instal∙lat de forma que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.

Temps per a arribar al 80% flux total 4

4

4

4

4

4

c) Allotjament per a Accessoris

minuts.

Els projectors que disposin d’allotjament per als equips d’encesa estaran dimensionats de forma que permeti el

Valor mig depreciació max. a las 8000 H.

25 %

25 %

20 %

20 %

25 %

25 %

muntatge folgat dels mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment.

Valor mig mortalitat max. a las 8000 H.

10 %

10 %

10 %

10 %

15 %

25 %

Tota la cargoleria de fixació serà de material inoxidable i imperdible.
d) Reflectors

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions
tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament inclòs en les condicions més extremes.
Equips làmpades de descàrrega
Condicions generals
Els equips es consideraran com un conjunt únic, les característiques de funcionament dels quals són
interdependents.
En cas de subministrar‐se algun component aïllat, hauran de considerar‐se no només les exigències que aquest
Plec estableix per a dits components, sinó els demés components de l’equip complet.
Equips de Vapor de Mercuri

POTENCIA LAMPADA W.

80

125

250

400

700

1000

Tensió encebat mínim +20º C (V.)

180

180

180

180

180

180

Intensitat en assaig establiment règim (A.)

0,72

1,04

1,94

2,93

4,90

6,75

Temps màxim assaig establiment règim minuts

12

12

12

12

12

12

Tensió borns en assaig lam. d’establiment de règim (V.)

85

93

98

102

106

110

Tensió mínima de xarxa per a fun. estable (V.)

198

198

198

198

198

198

Intensitat d’arrancada (A.)

1,2

1,85

3,6

5,0

8,5

13,0

Intensitat absorbida per lamp.(A.)

0,80

1,15

2,15

3,25

5,45

7,50

Tensió de l’arc (V.)

115

125

130

135

140

145

Procedència
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Tolerància de tensió de l’arc (V.)

± 10

± 15

± 15

± 15

± 15

± 15

Les làmpades no hauran d’apagar‐se quan la tensió caigui del 100% al 90% de la seva tensió nominal en 0,5 s. i es

PERDUES MAX. EN BALASTRES

10+10%

12+10%

18+10%

22+10%

34+10%

42+10%

t (º C)

70

70

70

70

70

70

t w (º C)

130

130

130

130

130

130

mantingui en aquest valor durant 5 s. com a mínim.
b) Balastres per a làmpades de V.M.

La potència subministrada pel balastre no serà inferior al 92,5 per cent de la subministrada a la mateixa

Hauran de portar grafiades de forma imborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i

làmpada per un balastre de referència, a la seva tensió nominal.

esquema de connexió.

El balastre no sobrepassarà el 115 per cent de la intensitat donada pel balastre de referència a la mateixa

Aniran previstos d’un sistema de subjecció al taulell mitjançant cargol.

làmpada, a la seva tensió nominal.

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm. de secció.

El balastre per a qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 i el 106 per cent del valor nominal,

Dita clema haurà d’estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.

subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88 per cent de la que li subministra el

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aleació de coure o altre material apropiat no

balastre de referència alimentat amb el 92 per cent de las seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109

corrosible.

per cent de la subministrada por aquest, quan estigui alimentant al 106 per cent de la seva tensió nominal.

Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal. El vernissat,
esmaltat o oxidació de peces metàl∙liques no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts.

Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió

Els balastres, excepte indicacions expressa del contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l’assaig de

Procedència

resistència a la humitat i aïllament.

Seran fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.

En el cas de que expressament es sol∙licitin reactancies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que

S’adaptaran a la Norma UNE 20.449

impedeixi que el nucli quedi al descobert.

a) Làmpades

L’envoltant haurà d’evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.

Dimensions

Haurà de superar els assaigs de sobre‐intensitat i duració.

Potència

Diàmetre màxim mm.

Longitud màxima mm.

Casquet

En l’ho no especificat en aquest Plec de Condicions, els balastres es supeditaran a la Norma UNE 20‐395‐76.

70 I

71

156

E 27

A part de les derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les següents exigències:

100

77

186

E 40

a) Dimensions màximes segons el quadre existent en el plànol corresponent.

100 T

47

211

E 40

b) Característiques elèctriques

150

92

227

E 40

150 T

47

211

E 40

EQUIPS V.M.

80

125

250

400

700

1000

250

92

227

E 40

TENSIÓ NOMINAL (V)

220

220

220

220

220

220

250 T

47

257

E 40

INTENSITAT NOMINAL (V)

0.80

1.15

2.15

3.25

5.45

7.50

400

122

292

E 40

RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT

206 ±5% 134 ±5% 71 ±5%

45 ±5%

26,7

18,5

400 T

47

283

E 40

±5%

±5%

1.000

168

400

E 40

1.000 T

66

390

E 40

FACTOR DE POTENCIA MÀXIM

.075±.00 .075±.00 .075±.00 .075±.00 .075±.00 .075±.00
5

5

5

5

5

5

I = Arrancador incorporat.

INTENSITAT CURT‐CIRCUIT MÀXIM (A)

1,70

2,40

4,50

7,20

12,00

16,50

T = Tubular.

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7
CARACTERÍSTIQUES LLUMINOTÈCNIQUES

Potència

Flux a las 100 H. Flux mínim 100 Temps
Tolerància ‐ 2%

per

a Valor

arribar al 80% deprecia.

H.

(minu.)

H.

mig Mortal. màxima
8000 8000 H.

Les làmpades alimentades amb balastres de referència a la seva tensió nominal i amb una tensió en borns de
làmpada de 120 V. per a làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per
mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en

70 I

5.800

5.395

5

20 %

30 %

menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons més.

100

9.500

8.835

5

10 %

20 %

La temperatura màxima del casquet de las làmpades que el portin cementat serà de 210º C i per a les que el

100 I

10.000

9.300

5

10 %

20 %

tinguin fixat mecànicament 250º C.

150

13.500

12.555

5

10 %

10 %

La temperatura en l’envoltant de la làmpada no haurà de superar en cap punt els 400º C.

150 T

14.000

13.020

5

10 %

10 %

b) Balastre per a làmpades de vapor sodi d’alta pressió

250

25.000

23.250

5

10 %

10 %

Hauran de portar grafiades de forma imborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i

250 T

27.000

25.110

5

10 %

10 %

esquema de connexió.

400

47.000

43.710

5

10 %

10 %

Aniran previstes d’un sistema per a la seva connexió al taulell mitjançant cargol.

400 T

47.500

44.175

5

10 %

10 %

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm. de secció.

1.000

120.000

111.600

5

20 %

30 %

Dita clema de connexió haurà d’estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.

1.000 T

125.000

116.250

5

20 %

30 %

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o de aleació de coure o un altre material apropiat
no corrosible.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal. El
vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl.liques no són admissibles com a protecció contra contactes

Potència Tensió

xarxa Temps

proves de encebat màxim
i

establi‐

max. règim.

Intensita Intensitat Tensió arc

Timps max. Per Tensió
a arribar 50 V. mínima

ment enceba en borns làmp.
t

de t màxima absorbida

xarxa per a d’
funci. establ.

fortuïts.
Els balastres, excepte indicació expressa del contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l’assaig de

làmpada

resistència a la humitat i aïllament, superant aquest els 2.500 M . En el cas en que expressament es sol∙licitin

arrancad

reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.

a

L’envoltant haurà d’evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.

(W.)

(V.)

seg.

min.

(V.)

(A.)

(A.)

(V.)

Hauran de superar els assaigs de sobre‐intensitat i duració.
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198

5

5

198

1,25

1

90 ± 15

Els balastres amb presa intermitja per a l’arrencador, portaran assenyalada dita presa i las restants d’acord

100

198

5

5

198

1,60

1,20

100 ± 15

amb l’esquema marcat en la seva carcassa.

100 T

198

5

5

198

1,60

1,20

100 ± 15

A part de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.

150

198

5

5

198

2,40

1,80

100 ± 15

a) Dimensions màximes. Segons el quadre existent en el planell corresponent.

150 T

198

5

5

198

2,40

1,80

100 ± 15

250

198

5

5

198

4,50

3

100 ± 15

250 T

198

5

5

198

4,50

3

100 ± 15

400

198

5

5

198

6,50

4,45

100 ± 15

400 T

198

5

5

198

6,50

4,45

100 ± 15

1.000

198

5

5

198

14,00

10,30

100 ± 15

TENSIÓ NOMINAL (V)

220

220

220

220

220

220

220

220

1.000 T

198

5

5

198

14,00

10,30

100 ± 15

INTENSITAT (A)

1

1,20

1,80

3

4,45

4,60

10,30

10,60

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTRES PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
POTÈNCIA (W)

70

100

150

250

400

400 T

1000

1000
T
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RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT (

99,5±5% 60±5%

39±5%

39±5%

)
FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIM

0,06±0,0 0,06±0,0 0,06±0,0 0,06±0,0
05

05

05

Altura (V)

2.225 ± 25

2.775 ± 25

Forma onda

Quadrada

Senoidal

Direcció

Un impuls negatiu durant el semi‐

Un impuls positiu durant el semi‐

període negatiu de l’onda senoidal

període de l’onda senoidal de

de tensió

tensió

Comprès entre els 80 i 100 graus

Comprès entre 80 i 90 graus

05

INTENSITAT DE CURT‐CIRCUIT
MÀXIM (A)

2,10

2,50

3,80

6,30

9,30

9,70

21,60

22,30

INTENSITAT D’ARRANCADA (A) 1,25

1,80

2,40

4,50

6,50

6,50

14,00

14,00

elèctrics de l’onda senoidal de

elèctrics de l’onda senoidal de

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

voltatge.

voltatge.

PERDUA DE BALASTRE (W)

13+1

15±10%

20±10%

26±10%

35±10%

35±10 60±10 60±10

Temps màxim de pujada T1

0,100 µF

0,60 µF

%

%

%

Temps duració de l’impuls

0,95 ± 0,05 µF

0,95 ± 0,05 µF

Un per cicle.

Un per cicle.

0%

Posició

t ºC.

70

70

70

70

70

70

70

70

T2

TW ºC.

130

130

130

130

130

130

130

130

Freqüència de l’impuls
Condensadors

El balastres a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:

balastre de referència a la seva tensió nominal.

a) El dielèctric serà de polipropilè metal∙litzat auto‐regenerable.

El balastre per a qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal,

b) Portaran inscripcions en les que s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en

subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88 per cent de la que li subministra el

volts, la capacitat nominal en µF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures

balastre de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per

nominals extremes de funcionament, segons Normes UNE 61.048 i 61.049.

cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió nominal.

c) Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal. El vernissat,

Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió

esmaltat o oxidació de peces metàl∙liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no

Juntament amb el balastre es subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que

considerant‐los amb suficient aïllament.

haurà de complir amb les característiques de l’equip en el qual s’instal∙li.

d) Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. I hauran de fixar‐se de tal

Hauran de portar grafiades de forma imborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus

forma que no puguin despendre’s o afluixar‐se al realitzar la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425)

de làmpada per al qual és adequat i esquema de connexió.

estant situats a 7 mm. de distancia entre les cares paral∙leles per a permetre l’ús d’un connector.

Disposarà d’una clema de connexió que permeti l’ús de cables de fins a 2,5 mm² de secció.

e) Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o de aleació de coure o altre material apropiat

Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.

no corrosible.

Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin de la presa intermitja, ni de la reactància,

f) L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl∙lica exterior serà, com a mínim de dos

hauran de portar a sobre de la carcassa l’esquema de connexió.

megahoms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial.

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert. Els següents pics del

g) Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat, segons Norma

mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d’arrencadors s’aplicarà lo recomanat en la

UNE 20446.

Publicació CEI nº 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l’alçada i temps de l’impuls segons lo

h) Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.

indicat en ella.

i) Disposaran d’una resistència interna de descàrrega.
Resistiran els següents assaigs

Característiques impuls

Sistema Americà

Sistema Europeu

a) Assaig d’estanqueïtat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 hores; les dos primeres a la tensió

b) En equips no normalitzats: S’utilitzaran clemes de connexió per a unir els conductors amb terminals tipus

nominal, i les altres dos desconnectada. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la

"Faston" a les connexions existents. No s’admetran les unions de cable per entroncament.

coberta metàl.lica exterior serà com a mínim de 2 megahoms.

Recepció i garantia

b) Assaig de sobretensió. S’aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades

Abans de l’adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la

la nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre la de l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà

documentació tècnica i certificats de garantia corresponents, per a aprovació de l’oferta. Una vegada emesa

durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.

l’aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis

c) Assaig de duració. Es sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la

Tècnics Municipals i una altre, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.

freqüència nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre l’ambient.

Una vegada finalitzada la instal∙lació dels condensadors corresponents a cada escomesa, el Contractista

d) Mesura de tolerància. ± 1% de la capacitat nominal.

emetrà una Fulla de Verificació en la que figurin els nous amidaments elèctrics, devent el factor de potència

Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri

ser superior a 0,92. Una vegada comprovats els amidaments es firmarà per a cada escomesa una Acta de

POTÈNCIA (W)

80

125

250

400

700

1000

Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor superior a

CAPACITAT (µF)

8µ

11µ

20µ

30µ

45µ

60µ

0,9 podent en cas contrari l’Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte
pateixi la facturació elèctrica.

Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió

Equips Complets Estancs

POTÈNCIA (W)

70

100

150

250

400

1000

Per a determinats usos es podran instal∙lar equips amb un envoltant única que inclou en els seus interiors, a

CAPACITAT (µF)

12µ

15µ

20µ

36µ

45µ

100µ

més de la reactància, l’arrencador (per a les làmpades que ho precisin) i el condensador.
El cablejat exterior estarà dotat de clemes de connexió previstes de terminals "faston" de tal forma que les

Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos de l’equip sigui de 0,95, havent d’ajustar‐se en

"femelles" siguin les portadores de tensió. Un dels connectors serà per a connexió a la xarxa i l’altre per a la

cada cas a les especificacions del fabricant dels balastres.

làmpada.

Garantia

Tots els elements hauran de poder‐se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o substitució.

Hauran d’acompanyar‐se del certificat de garantia del fabricant on hi consti la vida mitja, el període garantit que

Tots els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a cada un d’ells.

no serà inferior a 30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en dit període i el compromís de substitució
dels mateixos en cas d’avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada.
Documentació
‐ Corbes d’envelliment.
‐ Certificats compliment normes.
‐ Certificats laboratoris oficials.
‐ Protocols dels assaigs realitzats.
Identificació
Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti
conèixer la partida a la qual pertany.
Instal∙lació de condensadors
a) En equips normalitzats : Es substituirà el condensador en el mateix allotjament comprovant que les
connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit material que no reuneix condicions.

Terres i substrats per a jardineria
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Definició:
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Terra vegetal no adobada
‐ Terra vegetal
‐ Terra de bosc
‐ Terra àcida
‐ Terra volcànica
‐ Roldor de pi
‐ Encoixinament per a hidrosembra
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Terra vegetal:

Terra volcànica:

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de

Granulometria

4 ‐ 16 mm

matèria orgànica.

Calç

 10%

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs

Densitat aparent seca

680 kg/m3

orgànics.
Mida dels materials petris

 20 mm

Roldor de pi:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.

Mida dels terrossos:
‐ Terra vegetal garbellada

 16 mm

Calç

 10%

‐ Terra vegetal no garbellada

 40 mm

pH

6

Densitat aparent seca

230 kg/m3

Composició granulomètrica :
‐ Sorra

50 ‐ 75%

‐ Llim i argila

 30%

‐ Calç

 10%

‐ Matèria orgànica (MO)

2%  MO  10%

Composició química:

Encoixinament hidrosembres :
Encoixinament de fibra semi‐curta compost de cel∙lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima

25 mm

Composició:

‐ Nitrogen

1/1000

‐ Fósfor total (P2O5 assimilable)

150 ppm (0,3%)

‐ Potasi (K2O assimilable)

80 ppm (0,1/1000)

‐ pH

6  pH  7,5

Terra de bosc o terra àcida:

‐ Cel∙lulosa desfibrada

40%

‐ Palla de cereal

50%

‐ Paper reciclat

60%

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Terra vegetal. de bosc, àcida o roldor de pi :

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:

Subministrament: En sacs o a granel.
Als sacs hi han de figurar les següents dades:

‐ Sorra

50 ‐ 75%

‐ Llim i argila

 30%

‐ Calç

 10%

‐ Matèria orgànica

 4%

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

‐ Nitrogen

1/1000

Terra volcànica:

‐ Fósfor total (P2O5 assimilable)

150 ppm (0,3%)

Subministrament: A granel.

‐ Potasi (K2O assimilable)

80 ppm (0,1/1000)

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

‐ pH

5  pH  6,5

‐ Identificació del producte
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Pes net

Composició química:

Encoixinamnet hidrosembres :
Subministrament: En bales empaquetades.

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Normativa de compliment obligatori

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Designació del producte que conté

Adobs minerals d'alliberament lent

‐ Nom del fabricant o marca comercial

Definició i característiques dels elements

‐ Pes net
‐ Estat físic

Definició:

‐ Composició química

Adob mineral d'alliberament de forma continuada.

‐ Solubilitat

S'han considerat els tipus següents:

‐ Reacció

‐ Adobs d'alliberament lent:

‐ Riquesa

‐ N‐32% GR

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

‐ (10‐10‐55%) GR

Normativa de compliment obligatori

‐ (14‐14‐14%) PS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

‐ Adobs d'alliberament molt lent:
‐ (15‐8‐11% + 2 MgO) GR
‐ (16‐5‐10% + 5 MgO) GR
‐ (17‐10‐12%) GR
Característiques generals:
La velocitat d'alliberament és directament proporcional a la temperatura.
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
‐ N‐32% GR

 32% N

‐ (10‐10‐55%) GR

 10% N, 10% P2O5 i 55% K2O

‐ (14‐14‐14%) PS

 14% N, 14% P2O5 i 14% K2O

‐ (15‐8‐11% + 2 MgO) GR

 15% N, 8% P2O5 i 11% K2O  2 MgO

‐ (16‐5‐10% + 5 MgO) GR

 16% N, 5% P2O5 i 10% K2O  5 MgO

‐ (17‐10‐12%) GR

 17% N, 10% P2O5 i 12% K2O

Estat físic:
‐ GR

Sòlid granulat

‐ PS

Pols soluble
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3.Condicions d’execució, control i medició de les unitats d’obra

Aportació de terres i substrats per a jardineria ...................................................................................

Demolicions d'elements de vialitat ......................................................................................................

LLaurada i cavada ...............................................................................................................................

Treballs generals .................................................................................................................................

Fresatge .............................................................................................................................................

Moviment de terres ............................................................................................................................

Sembres directes ................................................................................................................................

Excavació de rases, pous i fonaments ..................................................................................................
Repàs i piconatge de terres .................................................................................................................
Rebliment i piconatge d'elements localitzats .......................................................................................
Bases de formigó per a rigoles, vorades i voreres ................................................................................
Rigoles de peces de morter de ciment .................................................................................................
Vorades amb peces de formigó...........................................................................................................
Paviments de peces prefabricades de formigó .....................................................................................
Paviments de Formigó acabats sense addittius ....................................................................................
Bases de tot‐ú .....................................................................................................................................
Formigó per a capes de neteja i anivellament ......................................................................................
Formigons per a estructures i d'altres elements ..................................................................................
Armadures en barres corrugades .........................................................................................................
Encofrats per a estructures ..................................................................................................................
Caixes per a embornals .......................................................................................................................
Canals de formigó polímer per a drenatges .........................................................................................
Pericons i buneres ...............................................................................................................................
Clavegueres amb tub circular de formigó .............................................................................................
Pous de registre amb peces prefabricades de formigó .........................................................................
Tubs de polietilè de densitat alta .........................................................................................................
Col∙locació de tubs de polietilè ............................................................................................................
Condicions d’execució de les instal∙lacions d’electricitat. .....................................................................
Condicions d’execució del enllumenat .................................................................................................
Condicions d’execució de les instal∙lacions d’ aigua ............................................................................
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3. Condicions d’execució, control i medició de les unitats d’obra

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 D.F.

Demolicions d'elements de vialitat

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions

Definició i condicions de les partides d’obra executades

de seguretat suficients.

Definició:

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual o mecànica sobre camió o

El paviment no ha de tenir conductes d’instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els

contenidor, transport a l’abocador i inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

aparells d’instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han considerat els elements següents:

Unitat i criteris d’amidament



Vorada col∙locada sobre terra o formigó



Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó

Vorada o rigola:



Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

No són d’abonament independent, es consideren incloses en la demolició del paviment contigu.



Qualsevol tipus de material o de prefabricat que formalitzi l’element de vialitat , no definit en els
apartats anteriors.

Mitjans de demolicions : s' utilitzaran les eines , maquinaria i mitjans de demolició indicats en la DT. o, en el seu
defecte, per la D.F
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:


Preparació de la zona de treball



Enderroc de l'element amb els mitjans adients



Trossejament i apilada de la runa



Càrrega de la runa sobre el camió



Transport a l’abocador i cànon d’abocament.

Paviment:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT., inclòs càrrega manual o mecànica
sobre camió o contenidor, transport a l’abocador i inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.
Normativa de compliment obligatori
* NTE‐ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones."
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
Treballs generals

Condicions generals

Replantejament

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o

reutilització, eliminació en obra, etc.).

part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat

Condicions del procés d’execució

d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs pel contractista

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei.

especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs,

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

amb les característiques de l'obra.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i

e)

ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les

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.

operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui

f)

Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

dret a cap indemnització.

g)

Instal∙lacions de subministrament d'aigua.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel∙les i bastides necessàries per la

h)

Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter

replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

limitatiu, s'indiquen a continuació:

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts

a)

topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat

Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions,
etc.

d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al

b)

Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

c)

Obres de protecció i defensa contra inundacions.

Accés a les obres

d)

Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies

e)

Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

de comunicació i les instal∙lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, desviaments provisionals de

f)

Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les

camins existents, corriols, passarel∙les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de

obres objecte del contracte.

materials a l'obra, etc.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el

Aquestes vies de comunicació i instal∙lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades,

manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors

Maquinària i mitjans auxiliars

per compte i risc del contractista.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir‐se i disposar en obra de totes les màquines, útils

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de

i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de

les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat.

producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar‐los,

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, corriols, rampes i d'altres vies de comunicació

mantenir‐los, conservar‐los i utilitzar‐los adequada i correctament.

construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà

per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs,

entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra

fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl∙lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips

amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en

d’instal∙lació definitiva.

el seu cas, pel Director.

Instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar‐se, en la intel∙ligència

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i

que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats

retirada d'obra de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les

o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de

obres definitives.

Treball.

Es consideraran instal∙lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol

a)

Oficines del contractista.

altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran

b)

Instal∙lacions per serveis del personal.

de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

c)

Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d)

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir‐la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària

augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència,

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto‐anivelladores per la seva remoció.

capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo respecte de les seves previsions.

La terra vegetal, se recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres,

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les

runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la

unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en

superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de

contrari que figuri en algun document contractual.

no haver‐hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran,
previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb

Moviment de terres

freqüència convenient.

Aclariment i estasada del terreny
Excavació en desmunt.
Definició.
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes
trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’explanació o caixa de
paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat o adequat així com la

Execució de les obres.

necessària per a garantir el gruix adient de terres tolerables de la pròpia excavació..

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG‐3.

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:

Excavacions
Consideració general
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques
precises.
Excavació de terra vegetal.

‐ L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones
d'emplaçament de murs fins a la cota d’explanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així
com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional,
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
‐ Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega,

Definició.

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la

execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:

seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director.

‐

Excavació.

‐ La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de

‐

Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador i cànon d’abocament.

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

‐

Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra, incloent l’estesa i reperfilat a abocador si s’escau.

‐ Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

‐

Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.

‐ Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
‐ Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

Execució de les obres.

d’aquesta unitat d'obra.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en
el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'es‐

Classificació.

mentat pla es començaran els treballs.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
‐ Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca.
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Es considera com a terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els

mecànics, potents, tipus D‐10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors

nivells d’aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.

o qualsevol combinació d'aquests sistemes.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives,
procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les

Execució de les obres.

despeses corresponents.

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les obres
d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:

Toleràncies.

‐ S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen‐

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

volupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i

‐

En les explanacions excavades s'admetrà una tolerància de trenta ( 30) mil∙límetres respecte la cota del

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè.

projecte o replanteig i una regularitat amb el regle de tres metres de vint‐i‐cinc (25) mil∙límetres. En

‐ S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de

qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals

l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.

d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació cor‐

L'excavació de plataformes de parcel∙les i caixes de vials, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als

responent, de manera que les aigües quedin conduïdes a l’exterior.

plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant‐se l'execució de cap excavació

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que els excessos d’amidament siguin objecte

que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

d'abonament.

En el cas de que el fons d'excavació dels vials i les parcel∙les 2, 4, 5, 6, 7, 8 i d’Equipaments Privats a cota de caixa de

Terraplenats i rebliments

paviment no tingui un C.B.R. superior a vint (20), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es
substituiran per sòl seleccionat del tipus E‐3.
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà
modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els
talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments.
En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai
mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Terraplens.
‐ Definició.
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural qualificat com a tolerable i
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions.
En el cas del terraplè format per materials seleccionats o adequats provinents de préstecs autoritzats, inclou el
cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, i mitjans auxiliars.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les
excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció neces‐

Execució de les obres.

sàries.

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3.

Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el
sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos
segons l'Enginyer Director.
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les ex‐
cavacions.

La caixa de paviment de l’asfalt estarà formada per 45cm de sòl seleccionat i 35cm de tot‐u.
La de la llamborda per 20cm de tot‐ú.
El soterrani existent de la zona verda es reomplirà amb material de matxuqueig resultant de l’enderroc de la nau
existent realitzat prèviament.
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50‐80 cm d'altura i
ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en
terrenys impermeables.

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que

Allisada de talussos

compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensible‐
ment paral∙leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

Definició.

El gruix màxim d'aquestes tongades serà de 25 cm en fonaments i nucli perquè amb els medis disponibles s'ob‐

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de

tinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit.

coronació, així com els talussos de desmunts.

La coronació també s’estendrà en tongades de 25 cm
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que
l'esmentada tongada no estigui en condicions.
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada

Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG‐3.
Unitat i criteris d’amidament

tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT).

Criteri general

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials

Com a caràcter general es tindrà present en l’abonament de totes les unitats d’obra que dins dels preu unitari

sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor

corresponent estan incloses les operacions derivades per l’execució del moviment de terres amb presència de les

Modificat.

línies elèctriques reflectides en el Document corresponent a Plànols, no essent objecte d’abonament
complementari per aquest extrem, ni per l’eventual disminució de rendiment d’execució.

Compactació.
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:
‐

‐

‐

Aclariment i esbrossada

El fonament es compactarà al noranta‐cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig

L' amidament es farà de forma íntegra en les unitats d’obra corresponents.

Proctor Modificat.

Aquestes unitats inclouen també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i

El nucli es compactarà al noranta‐cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor

transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar

Modificat.

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la

La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al noranta‐

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda .

vuit per cent (98%) i al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, en

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

les parcel∙les i en els vials respectivament, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les
següents condicions:

Escarificat, rassanteig i compactació

 Equivalent de sorra més gran de 30.

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m3 de formació del nucli i fonamentació de terraplè, i per tant, no

 L’índex de plasticitat serà zero.

donarà dret a abonament independent.

 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.
 La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25%
i no hi hauran grandàries superiors a 8 cm.
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra.
Es comprovaran les cotes de replanteig dels eixos cada 20 m. La tolerància de la superfície acabada respecte del
perfil teòric serà de vint ( 20) mil∙límetres en cada punt, mentre que la regularitat serà de quinze (15) mil∙límetres
quan es comprovi amb un regle de 3 m.
En els requadres entre estaques, en el decurs de la formació de tongades, la tolerància és de + 3 cm.

Excavació de terra vegetal
L'excavació de terra vegetal amb destinació a abocador es mesurarà per metres quadrats (m3) de volum
realment excavats mesurats sobre plànols.
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra,
càrrega i transport dels productes resultants a abocador. En cas d'utilització d'abocador extern a l’obra, 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.

Acabats
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L’excavació de terra vegetal amb destinació al repàs i acabada de talussos es mesurarà per metres cubics (m3)

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior de la calçada i no la vorera amb els

de volum acabat realment mesurat sobre plànols.

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega

en la zona del terraplè estructural.

i transport dels productes resultants al lloc d’utilització, instal∙lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests

Els terraplens s’abonaran segons els preus establerts en el Quadre de Preus, diferenciant entre terres procedents

fins a la seva reutilització. El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, els

de l’excavació per a fonaments i nuclis i terres seleccionades d’aportació per a coronació inclòs preparació de la

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos, així com l’estesa i el reperfilat.

base i compactació.

El seu amidament total es deduirà de l’excavació de terra vegetal amb destinació a l’abocador. Per tal de fer aquesta

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els

deducció es tindrà en compte que el gruix mitjà de la capa de terra vegetal a extreure és de cinquanta (90)

casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, esglaonaments necessaris, sanejament de

centímetres, mentre que la capa de terra vegetal a utilitzar en repàs i acabada de talussos és de trenta (30)

les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta.

centímetres.
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus, en funció de
la destinació final del material extret.

Acabats – Allisada de talussos
S’abonarà per m2 de superfície de talussos mesurada a partir de perfils teòrics en els trams realment executats.
Normativa de compliment obligatori

Excavació en desmunt de l’explanació
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L'excavació de desmunt de l’explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

de l’explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a

Reial decret 863/1985, de 2 d’abril “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”.

prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d’abril de 1986) i de 16 d’abril de 1990 (BOE 30 d’abril de 1990) ITC

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra

MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

com part integrant d'aquestes.

Minera”

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

Excavació de rases, pous i fonaments

constituïda.

Definició

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments,

d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal∙lacions, etc.

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. El preu

Comprèn les següents operacions:

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació.
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es
trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.
Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins
i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega
des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o
sobrants).
La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra.
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus.
Terraplens
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils inicials del
terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l’explanació i els talussos definits als plànols, sense
tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè.

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta
unitat d'obra.

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer

Classificació.

Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com
irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics
de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.
Execució de les obres.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb
referències topogràfiques precises.
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista
dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o
dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es
notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les
modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un
metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es
situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col∙locats sense que
existeixi en ells perill de vinclament.
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament,
assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el
seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, la Direcció de les Obres
assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol
cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués
a l'excavació serà extret pel Contractista.
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent‐se unes toleràncies
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (± 5 cm) en el cas de tractar‐se de sòls, i en

els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals
o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran
al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora.
Les instal∙lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es
puguin executar sense interrupció.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Unitat i criteris d’amidament
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i
pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la
secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments i murs es
trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és
determinada per la superfície de costats paral∙lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 m) a cada
costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons
del desmunt, la cota d’explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de
l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat
aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants
a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i
el refinat de la rasa o pou excavat. 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.

més zero i menys vint (+0 i ‐20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
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El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. El preu

Planor

± 20 mm/m

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”,

Nivells

± 50 mm

independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra.
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus.
Normativa de compliment obligatori

Condicions del procés d’execució
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Reial decret 863/1985, de 2 d’abril “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”.
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d’abril de 1986) i de 16 d’abril de 1990 (BOE 30 d’abril de 1990) ITC MIE

treballs i avisar la D.F.
Unitat i criteris d’amidament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”
Rebliment i piconatge d'elements localitzats
Repàs i piconatge de terres

Definició i condicions de la partida d’obra executada

Definició i condicions de les partides d’obra executades
Definició
Definició

Aquest plec es vàlid per a rebliment i compactació, amb corró vibratori en el seu cas, de murs, estrebs, murs

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
Sòl de rasa

de terra armada, rases, pous, fonaments, flonjalls i estructures de fals túnel.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

Situació dels punts topogràfics

Subministrament del material de reblert necessari, provinent de préstec o de la própia obra.
Extensió de la tongada.
Humidificació o dessecació de la tongada.
Compactació de la tongada.
La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta
unitat d'obra.
Obertura d’accessos i preparació de la base en el cas dels flonjalls

Execució del repàs

Condicions generals

Compactació de les terres, en el seu cas

Les terres o granulats han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Esplanada
Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Condicions generals

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents,

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

en el mateix nivell.

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat (NLT‐108/72).

Toleràncies d'execució:

Gruix de les tongades

Horitzontalitat prevista

± 20 mm/m

Toleràncies d'execució:

 25 cm

Planor

± 20 mm/3 m

Nivells

± 30 mm

< 500 p.p.m. (obres inundables)
Ph

entre 5 i 10

Densitat de la compactació:

Murs i estreps
El nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica han de complir les condicions exigides en
la coronació en una longitud igual a vint metres, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En estreps

 100% PM

en la resta de casos

 95% PM

Condicions del procés d’execució
Condicions generals
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG‐3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix

Densitat de la compactació:
En estreps

 100% del PM

En la resta de casos

 95% del PM

màxim de trenta centímetres (30 cm).
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny
natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d’aquest.
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós de murs, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les

Fonaments

condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment a cada

Compactació del reblert de fonaments
 98% del PM

de petites obres de fàbrica

un dels paraments del mur. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al noranta‐vuit per cent (98%)
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat.

Flonjalls

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas

El rebliment de flonjalls ha de complir les condicions específiques exigides per l’us que te la zona on es troba el

de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de

flonjall.

materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Els accessos específics per reparar un flonjall, s’han de suprimir en acabar les operacions de reparació.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Condicions del material de reblert de la cara interior de mur prefabricat o de terra armada

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser  10% del total de la mostra.

lectures topogràfiques.

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.

superior a 25º.

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar

Diàmetre màxim

 250 mm

d'acord amb les instruccions de la D.F.

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl∙lula normalitzada T.A.)  5000 m  Ohms

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m  Ohms i els d'origen industrial podran ser

superfície contínua de separació.

utilitzats si es compleixen les condicions següents:

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final.

Contingut ió clor (Cl‐)

< 1000 p.p.m. (obres no inundables)
< 500 p.p.m. (obres inundables)

‐ Contingut ió sulfats solubles (SO4‐)

< 1000 p.p.m. (obres no inundables)

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme.
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de

Normativa de compliment obligatori

materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat o s'ha d'escarificar afegint

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar‐se al final unes passades sense aplicar‐hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
Murs
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny
natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments.
Rasa reblerta amb graves o tot‐ú
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
Rasa reblerta amb altres materials
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Reblerts de la cara interior dels murs de terra armada
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col.locades les armadures de la part baixa
i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment.
La col∙locació de les capes de terres s'ha de fer paral∙lelament al parament format per les plaques.
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en
aquesta zona cal fer‐la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment.
Unitat de criteri i amidament
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i
després dels treballs.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.

Mur de gabions

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses
marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
‐ Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
‐ Replanteig dels gabions
‐ Preparació de la base
‐ Estesa de la caixa de tela metàl∙lica
‐ Ancoratge de la base de la caixa
‐ Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
‐ Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
‐ Tancat i lligat final
‐ Neteja i retirada de runa i material sobrant
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl∙lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent,
reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl∙lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col∙locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Toleràncies d'execució:
‐ Llargària: ± 3%
‐ Amplària: ± 3%
‐ Alçària: ± 5%
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col∙locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col∙locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb
separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col∙locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als
paraments.
3.‐ UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la
pedra dels voltants de l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* 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).
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
‐ Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
‐ Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les
pedres en contacte amb la malla.
‐ Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
‐ Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.
En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen
observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
Bases de formigó per a rigoles, vorades i voreres
Definició i condicions de les partides d’obra executades

Condicions generals
El suport ha de tenir una compactació  95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base per a rigola ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de
formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  0,9 x Fck kg/cm2
Toleràncies d'execució:
Nivell

± 10 mm

Planor

± 4 mm/2 m

Condicions del procés d’execució
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El suport ha de tenir una compactació  95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions
explícites de la D.F.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície

Definició

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

Formació de base per a rigola, vorades i voreres, amb formigó en massa.

Unitat i criteris d’amidament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

En el cas de ser un element adjacent a una canal de drenatge, NO SERÀ D’ABONAMENT el formigó de la base,
ja que aquesta serà la mateixa que la necessària per a la canal.

Col∙locació del formigó
Acabat de la superfície

Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

Protecció del formigó fresc i curat
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Rigoles de peces de morter de ciment

VORADES AMB PECES DE FORMIGO

Definició i condicions de les partides d’obra executades

Definició i condicions de les partides d’obra executades

Definició

Definició

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col∙locades amb morter sobre base de formigó.

Formació de vorada de peces de formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han considerat els tipus de col∙locació següents:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Sobre base de formigó

Col∙locació de la capa de morter

Sobre esplanada compactada

Col∙locació de les peces

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col∙locació de la beurada

Col∙locació sobre base de formigó:

Neteja de la superfície acabada

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col∙locació del formigó de la base

Condicions generals
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col∙locades a fil i a tocar i

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col∙locació sobre esplanada compactada:

en alineacions rectes.

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Els junts entre les peces han de ser  6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin

Condicions generals
La vorada col∙locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

rigoles sense desnivell.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Toleràncies d'execució:
Replanteig

± 10 mm (no acumulatius)

Nivell

± 10 mm

Planor

± 4 mm/2 m

Els junts entre les peces han de ser  1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
Pendent transversal
Toleràncies d'execució:
Replanteig

± 10 mm (no acumulatius)

Nivell

± 10 mm

Planor

± 4 mm/2 m (no acumulatius)

Condicions del procés d’execució
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver‐se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
Unitat i criteris d’amidament
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Normativa de compliment obligatori

Col∙locació sobre base de formigó
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
Col∙locació sobre esplanada compactada

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

 2%

Ha de quedar sobre una esplanada compactada.

Condicions del procés d’execució
Condicions generals

Condicions generals
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació  90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
Col∙locació sobre base de formigó
L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions explícites de la
D.F.
Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

Les llambordes han de quedar ben assentades, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col∙locats a
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. i indicacions de la D.F.
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm.
Toleràncies d'execució:
Nivell

± 12 mm

Replanteig

± 10 mm

Planor

± 5 mm/3 m

Condicions del procés d’execució
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase i al llit de
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Unitat i criteris d’amidament

Col∙locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.

Normativa de compliment obligatori

La superfície ha de mantenir‐se humida durant les 72 h següents.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Unitat i criteris d’amidament

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT., amb deducció de la superfície

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O,C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

Forats d'1,5 m2 , com a màxim

No es dedueixen

Forats de mes d'1,5 m2

Es dedueix el 100%

Paviments de llambordes de formigó

Normativa de compliment obligatori

Definició i condicions de les partides d’obra executades

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88

Definició

(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

Formació de paviment amb llambordes.
L'execució de la unitat d'obra es realitzarà segons DT. i indicacions de la D.F., inclou les operacions següents:

Paviments de Formigó acabats sense addittius

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Definició i condicions de la partida d’obra executada

‐ Col∙locació de base de formigó i del llit de sorra
‐ Col∙locació i compactació de les llambordes
‐ Reblert dels junts amb morter

Definició
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment
pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col∙locacions del formigó següents:
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‐ Amb estenedora de formigó

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:

‐ Amb regle vibratori

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT‐330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col∙locació amb estenedora:

modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE‐EN 12390):
‐ Formigó HF‐3,5:  3,5 MPa

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

‐ Formigó HF‐4,0:  4,0 MPa

‐ Col∙locació d'elements de guiat de les màquines

‐ Formigó HF‐4,5:  4,5 MPa

‐ Col∙locació del formigó

Toleràncies d'execució:

‐ Realització de la textura superficial

‐ Desviacions en planta: ± 30 mm

‐ Protecció del formigó i cura

‐ Cota de la superfície acabada: ‐ 10 mm, + 0 mm

En la col∙locació amb regle vibratori:

Condicions del procés d’execució

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
‐ Col∙locació dels encofrats laterals, en el seu cas

Condicions Generals:

‐ Col∙locació del formigó

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a

‐ Realització de la textura superficial

0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures

‐ Protecció del formigó i cura

necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els
elements ni pèrdues de resistència.

Condicions Generals:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions.

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida

Les lloses no han de tenir esquerdes.

d'obra.

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els indicats per la D.F.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del

instruccions de la D.F.

formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.

S'ha de fer un tram de prova  200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.

que després s'utilitzin a l'obra.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la D.F.

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT‐335): 0,60 ‐ 0,90 mm.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:

cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.

Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  0,9 x Fck

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar aquest termini

Toleràncies d'execució:

fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment  2,30 h, si es prenen mesures per tal

‐ Nivell: ± 10 mm

d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.

‐ Planor: ± 5 mm/3 m

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura  5°C.

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció

excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària  10 cm.

del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó

dies.

fresc.

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa
construïda.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a

que el formigó que es col∙loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

mínim dos carrils al mateix temps.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits,

interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.

aplicant una plantilla al formigó fresc.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si

ESTESA AMB ESTENEDORA:

és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F.

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper  1,5 m.

mateixes.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de

formigó fresc.

funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn

acabat.

ondulacions a la superfície del formigó.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

inferior a 2000 m.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui  1 mm.

l'aigua.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl∙liques o

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una

d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta

quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i

com a guia de les màquines.

s'ha d'allisar mecànicament.

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de

prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.

radi.

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de

En el cas que no hi hagi una il∙luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonament de la capa

la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no

La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la

inferior a 4 m.

superfície del formigó fresc.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre sistema, el reg

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del

de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.

formigó de 16 h, es tingui en tot moment col∙locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la
corresponent a 3 h de formigonament.
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Unitat i criteris d’amidament

Abans de la utilització d’un tipus de material i dels equips previstos per l’execució de les obres, serà

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions‐tipus senyalades a la D.T.

preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials

compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La D.O.

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

decidirà si és acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra així com els equips

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

utilitzats en la seva execució.

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la

Normativa de compliment obligatori

D.F.

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica.

(EHE).

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim :

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

Densitat:

para obras de carreteras y puentes.

Per les categories de tràfic pesat T00 a T2, la composició del tot‐ú artificial haurà d’arribar fins una densitat
no inferior a la que correspongui al 100% de la màxima de referència, obtinguda amb l’Assaig Proctor
Modificat (UNE 103501)
En cas de tot‐ú natural o quan el tot‐ú artificial es tingui que utilitzar en calçades de carreteres amb categoria
de tràfic pesat T3 i T4 o en vorals es podrà admetre una densitat no inferior al 98% de la màxima referència
obtinguda en l’Assaig Proctor Modificat (UNE 103501)
Capacitat de suport:

* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:
6.1‐IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

El valor del mòdul de compresibilitat en el segon cicle de càrrega del assaig de càrrega amb placa (NLT – 357)
serà superior al menor valor del següents:

Bases de tot‐ú

Valor mínim del mòdul Ev2 (MPa)

Definició i condicions de la partida d’obra executada
Tipus Tot‐ú
Definició
Artificial

Formació de capes granulars de subbase o de base, realitzades amb tot‐ú natural o artificial.

Estudi del material i obtenció de la formula de treball

Preparació i comprovació de la superfície existent
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

T00 a T1

T2

T3

T4 i vorals

180

150

100

80

80

60

Natural

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:


Categoria Tràfic pesat

El valor exigit a la superfície sobre la que es recolza la capa de tot‐ú multiplicat per 1,3 quan es tracti de tot‐ú
sobre coronació d’esplanada.
A mes el valor de Ev2/Ev1 , serà inferior a 2,2
Toleràncies d'execució:
Nivell de la rasant de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:

Allisada de la superfície de l'última tongada
Tot‐ú

Categoria

Nivell

Condicions generals

Tràfic Pesat

Per la categories T00 a T2 només es podrà emprar tot ú artificial.

T00 a T2

 15 mm

A la vialitat interna del centre de transports es podrà fer servir tot ú natural a la capa inferior (sots base

Altres

 20 mm

granular), havent d’emprar tot ú artificial per a la base granular en qualsevol cas.

Planor

± 10 mm/3 m

Tot‐ú Artificial:

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel

Toleràncies admissibles respecte de la formula de treball en tot‐ú artificial:

constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari

Característica
Tamisat

per

Unitat
els  4 mm

tamisos UNE ‐ EN  4 mm
933‐2

0,063 mm

Humitat de compactació

% sobre la massa
total
% respecte de la
òptima

Categoria del tràfic pesat

tornant a compactar i allisar.

T00 a T1

T2 a T4 i vorals

6

8

4

6

 1,5

2

Tot‐ú artificial

1

 1,5 / 1

La tongada s'ha d'estendre d'una sola vegada.

Condicions del procés d’execució
Condicions generals
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, segons
indicacions de la D.O.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Pròctor Modificat, segons la Norma NLT‐108, s'ha
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
La preparació del tot‐ú artificial per la seva utilització en ferms de calçades de carreteres o amb categoria de
tràfic T00 a T3 s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central
excepte en els casos en què la D.F. autoritzi el contrari.

Tot‐ú natural
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzat i humidificar, si es considera necessari.

Unitat i criteri d’amidament
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions ‐ tipus senyalades a la DT.
El preu d’abonament inclou totes les operacions incloses en la definició de la unitat d'obra i qualsevol treball
necessari per a una correcta execució de la unitat d’obra.
Queda inclòs dins de la unitat d’obra el cànon del material i les despeses d’extracció i classificació, inclòs el
transport al lloc d’ús en l’obra.
No són d'abonament els excessos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
Normativa de compliment obligatori
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
"Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 IC: Secciones de Firme y Capas Estructurales de Firmes.” Orden Circular
10/2002

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès
entre 10 i 25 cm

Formigó per a capes de neteja i anivellament

Totes les aportacions d'aigua han de fer‐se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és

Definició i condicions de la partida d’obra executada

la de la preparació per a col∙locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment de manera contínua i sistemàtica, començant per les vores

Definició

exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar‐se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de

Capa de neteja o de regularització sota fonaments, executada amb formigó de Resistència a compressió 15

l'element compactador.

N/mm2.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o

L’execució de la unitat d´obra inclou les operacions següents:

estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per

Neteja, refinat i preparació de la superfície a formigonar.

tal d'aconseguir la densitat prevista.

Muntatge i desmuntage d´encofrats.

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes

Col∙locació del formigó.

que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista, segons les indicacions de la D.F.

Execució de junts.
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Cura del formigó.

Formigons per a estructures i d'altres elements
Definició i condicions de la partida d’obra executada

Condicions generals
La superfície ha de ser plana i anivellada.

Definició

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Aquest plec és vàlid per al formigó vibrat col∙locat en estructures de formigó en massa, armat o pretensat, i

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  0,9 x 15 N/mm2

abasta les operacions d'abocat de formigó per omplir qualsevol estructura, fonament, mur, llosa, etc., en la

Toleràncies d'execució:

qual el formigó resti contingut pel terreny i/o per encofrats.

Gruix de la capa

‐ 10 mm

Nivell
Planor

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

+ 30 mm

Subministrament , abocat i vibratge del formigó

± 20 mm

Comprovació de la plasticitat del formigó

± 20 mm/2 m

Preparació i execució dels junts de formigonament amb els materials que calgui utilitzar.

condicions del procés d’execució

Protecció del formigó fresc i curat del formigó

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

L’acabat i la realització de la textura superficial

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores

L’encofrat i desencofrat

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

Qualsevol treball , maquinaria , material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment.

d’aquesta unitat d’obra

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
Unitat i criteri d’amidament
Criteri general

Condicions generals
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col∙locació i fixació de
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense

El preu d'abonament inclou la neteja, refinat i preparació del terreny de fonaments i soleres, el subministrament,
manipulació i emprament de tots els materials necessaris, l'encofratge i el desencofratge, maquinària i mà
d'obra necessàries per a la seva execució i totes aquelles operacions que siguin precises per una correcta posada
a l'obra.

aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les
esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de
l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

Capes de neteja

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En el cas del present projecte,

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació Tècnica.

aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.

Per a regularitzacions

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En el cas del present projecte,

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o

Normativa de compliment obligatori

Resistència estimada als 28 dies:

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”.

Formigó

Fest (N/mm2)

Fonaments

HM‐15

 0,9  15

Toleràncies d’execució:

HM‐20

 0,9  20

HM‐25

 0,9  25

HA‐25

 0,9  25

Desviació en planta, del centre de gravetat

< 2% de la dimensió en la direcció considerada
± 50 mm

Nivells:
Cara superior del formigó de neteja

+ 20 mm

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36‐831.
‐ 50 mm
Pla de formigonat

Cara superior del fonament

+ 20 mm

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la bona
col∙locació del formigó.
En el pla es farà constar:
‐

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant‐se el volum de formigó a emprar en cada unitat.

‐

Forma de tractament dels junts de formigonat.

‐ 50 mm
Gruix del formigó de neteja

‐ 30 mm

Dimensions en planta

‐ 20 mm

Fonaments encofrats

+ 40 mm

Per a cada unitat es farà constar:

Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada):

‐

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).

D1m

+ 80 mm

‐

Característiques dels mitjans mecànics.

1 m < D  2,5 m

+ 120 mm

‐

Personal.

D > 2,5 m

+ 200 mm

‐

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

‐

Seqüència reblert dels motlles.

‐

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel∙les, bastides,

Secció transversal (D: dimensió considerada):
En tots els casos

‐ 5% ( 20 mm)

taulons o d'altres).
‐

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

‐

Sistema de curat de formigó.

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set (7)

+ 5% ( 120 mm)

D  30 cm

+ 10 mm
‐ 8 mm

30 cm < D  100 cm

dies. El curat amb aigua no podrà executar‐se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant

+ 12 mm
‐ 10 mm

humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o
geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

100 cm < D

+ 24 mm
‐ 20 mm

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran immediata‐
ment després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se

Planor (EHE art.5.2.e):

garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que

Formigó de neteja

± 16 mm/2 m

constituirà el junt de formigonat.

Cara superior del fonament

± 16 mm/2m

Cares laterals (fonaments encofrats)

± 16 mm/2m

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la
direcció d'obra.
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La posició del centre i vèrtex dels fonaments o de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de diferir

Desviació de la cara encofrada respecte del pla teòric:

de la teòrica en més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts que hagin de rebre peces prefabricades, la

Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist

± 6 mm/3 m

Resta d’elements

± 10 mm

limitació es redueix a 1 cm.
Qualsevol dimensió real d’un fonament de formigó ha de quedar per sobre del 95% de la dimensió projectada,
sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm.

Les toleràncies han de complir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma EHE.
Condicions del procés d’execució
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

Formigonat d’estructures

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

Toleràncies d’execució:

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les armadures i demés

Verticalitat (H alçària del punt considerat):

elements ja col∙locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport

H6m

± 24 mm

6 m < H  30 m

±4H

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de

± 50 mm

l'obra, que ha de ser aprovat per la D.F.

± 5 H/3

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir

H  30 m

i posada en obra del formigó.

per a la bona col∙locació del formigó.

± 150 mm
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H6m

± 12 mm

6 m < H  30 m

±2H

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat.
Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat hi ha de constar:
Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
Característiques dels mitjans mecànics.
Personal.
Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
Seqüència d'ompliment dels motlles.
Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel∙les, bastides,
taulons o d'altres).
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
Sistema de curat del formigó.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es

± 24 mm
H  30 m

± 4 H/5
± 80 mm

Desviacions laterals:
Peces

± 24 mm

Junts

± 16 mm

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)

± 20 mm

Secció transversal (D: dimensió considerada):
D  30 cm

30 cm < D  100 cm

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 D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes

+ 10 mm

amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

‐ 8 mm

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort.

+ 12 mm
‐ 10 mm

100 cm < D

En el pla hi ha de constar:

+ 24 mm
‐ 20 mm

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma
que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al

Abocat des de camió o amb cubilot

descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.

La compactació s'ha de fer per vibratge.

El gruix de la tongada el fixarà la D.F. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.

El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

15 cm per a consistència seca
25 cm per a consistència plàstica

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la D.F.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
7 dies en temps humit i condicions normals

30 cm per a consistència tova
Unitat i criteri d’amidament
m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.

15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions
agressives
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat
de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil
permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics.
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar‐los per

L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc de col∙locació.
En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.
El formigó utilitzat a replens s'amidarà per diferència entre els estats anterior i posterior a l'execució de les
obres, entenent l'estat anterior com el corresponent als amidaments utilitzats per a l'abonament de
l'excavació.
Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

tal que el formigó de l'element hagi assentat.
Armadures en barres corrugades
Abocat amb bomba

Definició i condicions de la partida d’obra executada

La D.F. ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al formigonament.
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en

Definició

cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.F. pot refusar el camió amb

Aquest plec és vàlid per a armadures passives per a armar el formigó, formades per barres corrugades i/o

aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap

amb malles electrosoldades.

abonament.

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Especejament de les armadures
Tallat i doblegat de les armadures
Col∙locació de separadors
Col∙locació de les armadures

111

 0,80 granulat màxim

Lligat o soldat de les armadures, en el seu cas
Condicions generals
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la

Recobriment en peces formigonades contra el terreny

 70 mm

Distància lliure barra doblegada ‐ parament

2D

Documentació Tècnica.

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Lb = M  D  D

 Fyk  D / 20

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.

 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Lb = 1,4  M  D  D

 Fyk  D / 14

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm). Valors de M:

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin que garanteixen de

Formigó

B 400 S

B 500 S

forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s’uneixen i que

H ‐ 25

12

15

el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

H – 30

10

13

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d’acord amb els procediments

H – 35

9

12

establerts a la UNE 36‐832, l’acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només s’admet

H – 40

8

11

soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.

H – 45

7

10

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les garanties i normes

H – 50

7

10

de bona pràctica i que s'executi abans de la seva col.locació dins de l'encofrat.

Llargària neta d’ancoratge; Lb neta  B  (As/As real):

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.

 10 D

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d’acord amb el que estableix la norma UNE 36‐832.
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.

 15 cm
Barres traccionades

 1/3  Lb

Barres comprimides

 2/3  Lb

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col∙locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.

(Ab: secció d’acer a tracció; Ab real: secció d’acer)
Valors de B:
Tipus d'ancoratge

Tracció

Compressió

Prolongació recta

1

1

Patilla, ganxo, ganxo U

0,7(*)

1

Barra transversal soldada

0,7

0,7

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 armadura ‐ parament

 D màxim

(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargària de solapament
Valors d'a:

Ls  a  Lb neta

Distància

entre

els

empalmaments més propers

 20 mm

dos % de barres cavalcades que Per a barres que treballen a

 1,25 granulat màxim

treballen a tracció en relació a la compressió
secció total d’acer

Secció de l'armadura transversal (At)

20, 25, 30, 50, > 50

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)

 10 D

1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

1.0

> 10 D

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.0

At  Dmàx

Malla electrosoldada
Llargària de la solapa en malles acoblades: a  Lb neta:
Ha de complir, com a mínim

 0,5 d

Distància entre els estreps i el suport (d = cantell)
Distància entre els estreps a l'àbac (d = cantell)

 0,75 d

Distància entre els estreps en el nervi perimetral (d = cantell)

 0,5 d

 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats

Toleràncies d'execució:
‐ Llargària d'ancoratge i solapa

 15 D

(longitudinal i transversal)
‐ 0,05L  50 mm, mínim 12 mm)

> 10 D 1,7 Lb

Separació entre elements solapats

+ 0,10 L  50 mm)

(longitudinal i transversal)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36‐831.

Ha de complir com a mínim

 10 D 2,4 Lb
 15 D
 20 cm

Barres corrugades
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi

Condicions del procés d’execució

empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

El contractista ha de presentar a la D.F. per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.

de ser de més de 70 mm.

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.

No s'han de solapar barres de D  32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.

DT.

Es prohibeix l’empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la fulla d'especejament hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura.

L'empalmament per soldadura s’han de fer seguint les prescripcions de la UNE 36‐832.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l’ajut d’un mandrí.

Distància lliure entre barres d'armadures principals

 D màxim

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

 1,25 granulat màxim

S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al

 20 mm

formigó.

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció d’armadura  longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Els separadors de les armadures inferiors de les fonamentacions i part inferior de la llinda han de ser 8

Distància entre barres empalmades per solapa

4D

peces/m2 de morter de resistència superior a 250 kg/cm2, dimensions en planta de 10  10 cm i gruix el del

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa

4D

recobriment segons la DT.
 D màxim

Els separadors de les armadures laterals han de ser de plàstic en nombre no inferior a 4 peces/m2.
Els separadors laterals s'han de col∙locar abans que els encofrats.

113

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Unitat i criteris d’amidament

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
Barres corrugades

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

Kg de pes calculat segons les especificacions de la Documentació Tècnica, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric segons el PG 3/75
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Taula de pesos teòrics d’armadures per metro (taula 241.2 del PG 3/75):
2

Encofrats per a estructures
Definició i condicions de la partida d’obra executada
Definició

Diàmetre (mm)

Massa (kg)

Secció (cm )

Encofrats d'estructures i tot tipus de motlles d'un ús o més, que serveixin per a la formació d'elements de

6

0.22

0.28

formigó.

8

0.39

0.50

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

10

0.62

0.79

12

0.89

1.13

14

1.21

1.54

16

1.58

2.01

20

2.47

3.14

Muntatge de l'encofrat, amb preparació de superfície de recolzament, si cal
Preparat de les superfícies interiors de l'encofrat amb desencofrant
Tapat de junts entre peces
Apuntalament de l'encofrat
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició
de suportar els esforços previstos

25

3.85

7.91

32

6.31

8.04

40

9.86

12.56

50

15.41

19.63

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams,
empalmaments, separadors, i tots els mitjans necessaris per a portar el ferro a tall d’obra, així com la maquinària

Condicions generals
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir
les toleràncies dimensional i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.

mur de formigó, segons el detallat a la DT.

Quan l´acabat superficial és per a deixar el 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.
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.
Si el material utilitzat és tauler de fusta els junts entre les taules han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a
evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
En obres de formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 m) de llum lliure, s'han de disposar amb la

Normativa de compliment obligatori

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum (L/1000).

EF‐88 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o

L'espaiament i posició dels punts i forats d'ancoratge dels encofrats han de ser aprovats per la D.F. abans del

Pretensado."

muntatge.

necessària.
En el cas de treballar a alçàries iguals o superiors a 10 m, s’aplicarà el preu corresponent a piles i llindes.
En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.
Malles electrosoldades
En el cas del mur de formigó descrit en el present projecte, les malles estan incloses en l’amidament de m2 de

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin

D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació d'aquests productes.

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assajos d'informació que determinin la

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de

resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat.

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per treballar

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.

solidàriament.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització

No s’ha d’utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S’ha d’utilitzar vernissos antiadherents a base

prèvia de la D.F.

de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s' han de tallar al ras del parament.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del

Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro
(1 m), i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.
Si l'element s'ha de pretensar, els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells

Replanteig total dels eixos

± 50 mm

Dimensions

± 10 mm

Aplomat

± 10 mm

formigonades, i han de resistir la redistribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretensat al formigó.

Planor dels encofrats per a paraments vistos:

Quan una llinda porta un junt vertical de construcció, com és un encofrat dotat de tots els forats necessaris pel

En alçats de murs i estreps

± 20 mm/2m

pas de les armadures.

En piques i lloses de tauler formigonades "in situ"

± 10 mm/2m

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impideixin la lliure retracció del

Moviments locals de l'encofrat

 5 mm

formigó.

Moviments del conjunt (L=llum)

 L/1000

El nombre de puntals de suport i contraforts de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els encofrats han de ser suficientment estancs per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Han d'estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil.
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.
Han de portar marcada l'alçària per a formigonar.
El fons dels encofrats han de ser nets abans de començar a formigonar.
Per a facilitar aquesta neteja s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Abans de començar a formigonar, el contratista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als 3 dies (3 d) 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 (7 d), amb les mateixes salvetats anteriors.

Condicions del procés d’execució
Per al control, per la D.F., 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 que s'ha formigonat
cada element.
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.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s’han d’utilitzar.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
En èpoques de pluges fortes s'han de protegir els fons dels forjats amb lones impermeabilitzades o plàstics.
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.
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.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
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Unitat i criteri d’amidament

La part superior del bastiment i de la reixa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i ha de

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. i que es trobi en contacte amb el formigó.

mantenir el seu pendent.

Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el desencofrant, el muntatge i desmuntatge de l’encofrat,

La reixa ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.

els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La reixa no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

En el cas del present projecte, aquest concepte s’entendrà inclòs a les unitats d’obra en què s’especifiqui.

El tub de desguàs ha de quedar col∙locat i ha d'estar recobert amb formigó HM‐15.

Normativa de compliment obligatori

El tub de desguàs ha de connectar directament l’embornal al col∙lector de pluvials. No s’admetrà la connexió

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

a través d’un altre embornal, a menys que ho autoritzi expressament la D.O.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

Els angles interiors han de ser arrodonits.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

d'altres.
L'embornal acabat ha d'estar net de qualsevol tipus de residu.

Caixes per a embornals
Definició i condicions de la partida d’obra executada
Definició
Embornals prefabricats de fosa dúctil, per al drenatge d´ aigües pluvials.
L'execució de la unitat d´ obra inclou les operacions següents:


Excavació

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Resistència característica estimada del formigó
(Fest) al cap de 28 dies

 0,9∙Fck

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
Nivell entre el bastiment i el paviment

+ 10 mm

Nivell entre la reixa i el paviment

‐ 10 mm

Desviació lateral:

Col∙locació del formigó de la solera

Línia de l’eix

± 24 mm

Col∙locació del tub de PEAD per a desguàs

Dimensions interiors

±5D
> 12 mm

Col∙locació de l’element prefabricat de l’embornal
Col∙locació de la reixa recolzada sobre el bastiment

(D= la dimensió interior màxima expressada en m)
Nivell soleres

Condicions generals
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

± 12 mm

Gruix (e):
e  30 cm

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

+ 0,05 e ( 12 mm)
‐ 8 mm

El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.

e > 30 cm

+ 0,05 e ( 16 mm)
‐ 0,025 e ( ‐10 mm)

El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant. Ha d'estar sòlidament
fixat amb potes d'ancoratge.

Condicions del procés d’execució

Les potes d´ ancoratge han d'estar sòlidament travades amb morter. Aquestes no han de sobresortir de les

El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

parets de l'element drenant.

material.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho

La part superior de la reixa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i ha de mantenir el seu

cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

pendent.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

La reixa ha de quedar recolzada sobre la canal a tot el seu perímetre.

Unitat i criteri d’amidament

La reixa no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

Condicions del procés d’execució

Normativa de compliment obligatori

La temperatura per a formigonar la solera estarà entre 5ºC i 40ºC.

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”.

L’abocada del formigó de la solera es farà de manera que no es produeixin segregacions.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

La col∙locació de les peces prefabricades es començarà pel punt més baix.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

Unitat i criteri d’amidament

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

m de canal de formigó polímer per a drenatges amidat executats segons les condicions de la DT.

5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."

Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”.

Canals de formigó polímer per a drenatges
Definició i condicions de la partida d’obra executada

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

Definició
Formació de canal amb peces de formigó polímer col∙locades sobre solera de formigó.
L’execució de l’unitat d’obra inclou les següents operacions:
Comprovació de la superfície d’assentament.

5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."
Pericons i buneres
Definició i condicions de la partida d’obra executada

Col∙locació del formigó de la solera.
Definició
Col∙locació de les peces prefabricades.
Pericó o bunera executats amb peces prefabricades de formigó.
Segellat dels junts amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col∙locació i fixació de la reixa.

Excavació

Condicions generals

Preparació de la superfície de recolzament

La solera tindrà un gruix i acabat continus.

Col∙locació del formigó de la solera

Les peces prefabricades estaran col∙locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT..

Formació del pericó o bunera amb les peces prefabricades descrites a la DT.

Els junts d’assentament i els junts verticals es faran amb morter de ciment.

Col∙locació del tub de PEAD per a desguàs, en el cas dels pericons

En cas que l’aigua hi pugui circular a velocitats elevades s’evitaran els canvis bruscs d’alineació per tal de no

Preparació per a la col∙locació del marc de la tapa

causar turbulències en el fluxe.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) a 28 dies  0,9  Fck

Reblert amb terres procedents de la pròpia obra
Compactació de les terres

Toleràncies d’execució
Gruix de la solera

‐ 5 mm

Condicions generals

Nivellació

± 10 mm

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.

117

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest)

 0,9  Fck kp/cm2

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

Canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M., inclòs refinat de base i compactació al 98% Proctor
Normal, estesa de llit de sorra i reblert amb material seleccionat fins als ronyons i amb material de
l’excavació fins un mínim de 30 cm. per sobre de la clau, i compactat al 95% del Proctor Normal.
Canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M., inclòs refinat de base i compactació al 98% Proctor
Normal, encofrat, base, reblert fins a un quart de tub amb formigó i reblert amb material de la mateixa
excavació fins un mínim de 30 cm. per sobre de la clau i compactat al 95% del Proctor Normal.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En les canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M. amb reblert de formigó fins a un quart de la secció:
Refinat de la base i compactació fins al 98% PN

Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera

± 20 mm

Aplomat de les parets

± 5 mm

Dimensions interiors

± 1% dimensió nominal

Gruix de la paret

± 1% gruix nominal

Condicions del procés d’execució
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de garantir que el formigó no
es contamini amb les terres.
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de

Formigonament de la solera
Col∙locació del tub
Segellat dels junts
Reblert de la rasa amb formigó fins a l’alçada prevista
Reblert de la resta de la secció amb material de l’excavació i compactació fins al 95% PN
Proves de pressió interior i d´estanquitat de la tuberia instal∙lada
En les canalitzacions amb tub de formigó armat A.S.T.M. amb llit de sorra i reblert granular:
Refinat de la base i compactació fins al 98% PN
Estesa del llit de sorra
Col.locació del tub
Segellat dels junts

transportar a un abocador autoritzat.

Reblert fins als ronyons amb material seleccionat i compactació fins al 95% PN

Unitat i criteris d’amidament

Reblert de la resta de la secció amb material de l’excavació i compactació fins al 95% PN

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Proves de pressió interior i d´estanquitat de la tuberia instal∙lada

Normativa de compliment obligatori
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
Decret 201/1994 ‐26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”.

Condicions generals
Els tubs han de seguir les alineacions indicades a la DT. Han de quedar a la rasant prevista i amb el pendent
definit per a cada tram.

Clavegueres amb tub circular de formigó

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Definició i condicions de la partida d’obra executada

La solera de formigó o el llit de sorra ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.

Definició:
Drenatges transversals i clavegueres realitzats amb tubs prefabricats de formigó vibropremsat o armat.
S’han considerat els casos següents:

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt  3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas),

En el cas de formigonar contra terres, la D.F. ha de donar la seva conformitat i s'ha de garantir que el formigó

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.

no es contamini amb les terres.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.

pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Abans de la col∙locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la

Un cop instal∙lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de

rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar a la D.F.

pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Els reblerts de material seleccionat i de terres compactades han de complir l'especificat en el seu plec de

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.

condicions.

Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:

suspensió del tub per mitjà de corretges de cinta ampla amb el recobriment adequat.

En zones amb trànsit rodat

 100 cm

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit

En zones sense trànsit rodat

 60 cm

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.

Amplària de la rasa

 D nominal + 40 cm

Gruix de la solera de formigó:
Per a tubs de D  60 cm

Els tubs s'han de calçar i acodar per a impedir el seu moviment.
Col∙locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure de terres, pedres, eines de
treball, etc.

 10 cm

En cas d'interrompre's la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu

Per a tubs de 60 cm < D < 150 cm  15 cm

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior

Per a tubs de D  150 cm

20 cm

dels tubs.

Amplària de l'anella de formigó

 20 cm

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

 30 cm

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i

Gruix de l'anella de formigó:

procedir de nou a fer la prova.

Per a tubs de D < 150 cm

 10 cm

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.

Per a tubs de D  150 cm

 20 cm

Unitat i criteri d’amidament

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  0,9 x Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

pericons, registres, etc.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Característiques del morter de rejuntat:
‐ Tipus de ciment

CEM II/32,5

‐ Dosificació de ciment

450 kg/m3 de morter

Pressió de la prova d'estanquitat

m de llargària instal∙lada, amidada per la generatriu inferior del tub, descomptant les interrupcions degudes a

 1 kg/cm

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal∙lada.
Inclou igualment el formigó de reblert i el seu escreix per formigonar contra terres o l’encofrat corresponent.
Normativa de compliment obligatori

2

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Condicions del procés d’execució

PPTG‐TSP‐86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones."

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
5.1‐IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje."
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5.2‐IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir
una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de

Pous de registre amb peces prefabricades de formigó
Definició i condicions de la partida d’obra executada
Definició
Pous de registre formats amb peces prefabricades de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació, compactació fins al 98% PN i comprovació de la superfície d'assentament.

les parets del pou.
El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb
morter, en un gruix no superior a 3 cm.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment en tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.

Muntatge i desmuntatge dels encofrats.

Llargària de l'encastament del graó

 10 cm

Execució de la solera de formigó armat.

Distància vertical entre graons

 35 cm

Col∙locació de la base i dels anells prefabricats de formigó, amb morter de ciment.

Distància vertical entre l'últim graó i la solera

50 cm

Part proporcional d’entroncament amb tubs.

Distància vertical entre la superfície i el primer graó

65 cm

Resistència característica estimada del formigó de la solera als 28 dies (Fest)

>= 0,9 x Fck

Col∙locació dels graons.
Col∙locació del bastiment i la tapa de pou.

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:

Condicions generals

Secció interior del pou

± 50 mm

El pou ha de ser estable i resistent.

Aplomat total

± 10 mm

Les parets del pou han de quedar aplomades.

Ajust lateral entre bastiment i tapa

± 4 mm

Nivell entre tapa i paviment

± 5 mm

Les parets han d'estar recolzades sobre la solera de formigó armat.
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La paret ha d'estar constituïda per anelles prefabricades de formigó agafades amb morter.
L'anella superior ha de ser reductora per a passar del diàmetre del pou al de la tapa.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. El gruix
de morter a emprar en aquesta col∙locació serà inferior a 3 cm.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis d'entrada i sortida de les conduccions als nivells indicats a la DT., amb les
modificacions aprovades expressament per la D.F.
Ha de tenir col∙locats els graons d'accés.
El graó ha d'estar anivellat i paral∙lel a la paret del pou.
El graó ha d'estar sòlidament fixat a les parets del pou.

Condicions del procés d’execució
Un cop preparada la superfície d’assentament, es col∙locarà la malla electrosoldada comprovant que es troba
neta i sense senyals d’oxidació.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó de la solera s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
La col∙locació de les peces prefabricades s'ha de realitzar sense que rebin cops.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
El procés de col∙locació del bastiment i la tapa no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions
exigides pel material.
Es prestarà especial atenció al reblert i compactat localitzat circumscrit al pou per tal que no pateixi
posteriors consolidacions. Es disposaran a una distància màxima de 100 m. Quan es situïn en zones amb nivell
freàtic alt o amb estanqueitat preceptiva no es col∙locaran fins que s'hagi extret l'aigua que pugui aflorar en

superfície. Es col∙locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui l'Enginyer Director de les Obres.
Es realitzarà a continuació la col∙locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa segons les
directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb l'Enginyer Director de
les Obres. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM‐15/B/20/IIb de ciment Putzolànic

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació de la rasa de drenatge y de la cuneta.
Comprovació del llit de recolzament
Col.locació de lamina geotextil

arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Director de les Obres la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant
Col.locació del tub ranurat de PVC

pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix.
A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb

Reblert de la rasa amb graves

morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de

Formació de la base i refinat de les parets.

registre, que es col∙locarà amb posterioritat.

Muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les

Reblert de formigó.

directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat.

Formació dels junts de treball.

Proves d’ estanqueïtat

Condicions generals

Les proves de la xarxa de clavegueram es realitzaran sobre la xarxa de clavegueram finalitzada incloent pous
de registre, escomeses de clavegueram i escomeses d’embornals.

La rasa drenant ha de tenir la secció i els pendents indicats a la DT.
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les

2

Les proves de la xarxa de clavegueram s’efectuaran amb les juntes descobertes i a 0,4 kg/cm de pressió per
sobre la cota màxima de la xarxa.
Recepció de les connexions a la xarxa

característiques del terreny i del tub.
Els tubs col∙locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a
cada tram i seguir les alineacions indicades en la D.T.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.

Prèviament a la recepció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb càmera de TV en circuit tancat (a càrrec
del contractista) per comprovar la idoneïtat de les connexions al col∙lector general.
Unitat i criteri d’amidament
Unitat de pou prefabricat, amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica.
Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”
PPTG‐TSP‐86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones."
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
Cunetes revestides de formigó
Definició i condicions de la partida executada

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent:  0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous:  1 cm
Toleràncies d'execució:
‐ Pendent  4%: ± 0,25%
‐ Pendent > 4%: ± 0,50%
‐ Rasants: ± 20 mm
La cuneta ha de tenir la secció i els pendents indicats a la DT.
Ha de tenir un junt de construcció cada 10 m.
La superfície ha de tenir una textura uniforme.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats

Definició

La trobada amb el terreny natural s'ha de fer sense salts ni discontinuïtats, amb les formes el més

Cunetes revestides amb formigó executades "in situ" amb rasa drenant inferior segons D.T. e indicacions DF.

arrodonides possible.
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Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  0,9 x Fck

L'encofrat ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofrat fàcil, sense cops ni sotragades.

Toleràncies d'execució:

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'ha de tallar al ras del parament.

Replanteig

± 10 mm (no acumulatius)

Nivell

± 10 mm

Planor

± 4 mm/2 m

Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.9 de l’annex 10 de la norma EHE.
Cunetes rectangulars:
Alçària dels paraments laterals  20 cm
Condicions del procés d’execució
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó sec.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzats i les condicions
climatològiques del lloc. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec.
7 dies en temps humit.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures

No s'ha de trepitjar el formigó durant les 24 hores següents a la seva col∙locació.

topogràfiques.

Unitat i criteri d’amidament

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat.

m de llargària realment executat, segons les especificacions de la DT., amidat per l'eix de la cuneta.

Els talussos perímetrals han de ser els fixats per la D.T.

Queda inclòs dins d’aquest criteri el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Normativa de compliment obligatori

El moviment de terres s'ha de suspendre si plou, neva, o el vent és superior a 60 km/h.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

5.2‐IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2‐IC: Drenaje

En cas d'imprevists (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació de les màquines pugui afectar les

superficial

construccions veïnes s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col∙locació dels tubs.

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”

No s'ha d'iniciar la col∙locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la D.F.

Decret 201/1994‐26 Juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
En cas d'interrompre's la col∙locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
No s'han de col∙locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la D.F.
Una vegada col∙locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de
compactació  75% del P.N.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

Tubs de polietilè de densitat alta
Definició i condicions de la partida d’obra executada
Definició
Canalitzacions amb tub extrusionat de polietilè per a transport i distribució de fluids.
S'han considerat els tipus de material següents:
Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua per gravetat o a pressió amb una temperatura de servei
fins a 45°C

Per muntar l'encofrat es requereix l'aprovació de la D.F.
L'encofrat ha de ser suficientment estanc per impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:

Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar‐se indiferentment al llarg del
seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal∙lacions d'obres

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta
temperatura.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de corbatura:

d'enginyeria civil)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
Polietilè

Polietilè

densitat alta

densitat baixa i mitjana

A 0°C

 50  DN

 40  DN

A 20°C

 20  DN

 15  DN

Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
Col∙locat al fons de la rasa per enterrar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal.

Instal∙lacions amb grau de dificultat mitjà:

El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions

Replanteig de la conducció

degudes a canvis de temperatura.

Col∙locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix  10 cm. Pel

Execució de totes les unions necessàries

seu damunt hi ha d'haver un reblert  60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de

Neteja de la conducció
Instal∙lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:

passar trànsit rodat i  80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb
cura.
Condicions del procés d’execució

Comprovació i preparació del pla de suport
Col∙locació dels tubs en la seva posició definitiva

Condicions generals

Execució de totes les unions necessàries

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Neteja de la conducció

Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny.

Condicions generals

L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer

La posició ha de ser la reflectida a la DT. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

la connexió.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

En tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris

compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un

per a fer la unió.

pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses.
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després
de rentar‐la.
Col∙locació al fons de la rasa
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col∙locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar a la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs i compactat al 98% del Proctor Normal.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar‐la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
Proves de pressió i estanqueïtat
A les proves de pressió i estanqueïtat totes les juntes i peces especials hauran d’estar descobertes. Una vegada
efectuada la prova es repretaran els cargols per evitar futures fuites.
Les proves de pressió i estanqueïtat es faran en trams de llargada màxima de 500 m.
Les proves de pressió i estanqueïtat s’efectuaran amb la instal∙lació acabada, incloent descàrregues, ventoses,
boques de reg, vàlvules de registre, vàlvules de seccionament i escomeses.
La prova de pressió es farà com a mínim a 8 kg/cm2 i la d’estanqueïtat a 6 kg/cm2. En casos especials es podrà
incrementar aquesta pressió per adaptar‐la a les pressions de les xarxes dissenyades.
Soldadura a tope
Totes les juntes a tope de canonada de polietilè de xarxa general estaran certificades per equips de soldadura
preparats per fer‐ne aquesta certificació unitària.
Al costat de cada soldadura a tope es marcarà amb tinta indeleble a la canonada la brigada de treball i data
d’execució de la junta.
Unitat i criteris d’amidament
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
S'inclou la repercussió de peces especials per col∙locar.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Col∙locació de tubs de polietilè
Definició

Les canonades que no hagin de quedar embegudes en masses de formigó, es col∙locaran recolzades damunt
un llit de sorra o grava fina, el gruix d'aquesta serà de deu centímetres (10 cm).
Per evitar possibles trencaments com a conseqüència dels efectes de la dilatació d'origen tèrmic, hauran de
deixar‐se junts elàstics a intervals no superiors a 25 (vint‐i‐cinc) metres, i en general altre punt que sigui de
témer seients o moviments desiguals.
Tenint en compte que la canonada pot entrar parcialment en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció
d’un tram de canonada, aquesta deurà resistir una pressió interior de 1 Kp/cm2.
Abans de procedir al replè amb terres dels laterals, les canonades es provaran a la pressió hidràulica interior
abans esmentada, per la qual cosa es dividirà la canonada en el suficient nombre de trams d'assaigs.
Proves d’estanqueïtat
Les proves de la xarxa de clavegueram es realitzaran sobre la xarxa de clavegueram finalitzada incloent pous
de registre, escomeses de clavegueram i escomeses d’embornals.
Les proves de la xarxa de clavegueram s’efectuaran amb les juntes descobertes i a 0,4 kg/cm2 de pressió per
sobre la cota màxima de la xarxa.
Recepció de les connexions a la xarxa
Prèviament a la recepció de la xarxa s’efectuarà una inspecció amb camera de TV en circuit tancat (a càrrec
del contractista) per comprovar la idoneïtat de les connexions al col∙lector general.
Unitat i criteris d’amidament
El subministrament i col∙locació de canonada prefabricada de polietilè es mesurarà i abonarà per metres
lineals de canonada realment col∙locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i
en els Plànols del Projecte.
S'entenen incloses les operacions d’instal∙lació de la canonada i les juntes. Es descomptarà de l'amidament la
longitud de les peces especials.
Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra
necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra
realitzada sigui aprovada per la Direcció de les Obres.
Condicions d’execució de les instal∙lacions d’electricitat.
Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de la
protecció que proporcionen als conductors.
Els tubs aïllats rígids curvables en calent podran ésser ensamblats entre sí en calent cobrint l'entroncament
amb una cola especial si desitgem una unió estanca.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els
radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els indicats a la taula següent:
DIÁMETRE
NOMINAL

RADI MÍNIM DE CORVATURA
(1) (2) (4)

(3)

(5)

(6)

(7)

9

90

85

54

48

53

11

110

95

66

58

65

(mm)

13

120

105

75

65

71

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs o

16

135

120

86

75

79

servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació.

21

170

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

100

Per què l'aïllant dels conductors no pugui ser destruït pel seu frec amb els extrems lliures dels tubs, els

23

‐‐‐

165

115

100

‐‐‐

extrems d'aquests (si són metàl∙lics i penetren en una caixa de connexió o aparell) tindran boqueres amb

29

200

200

140

125

130

cantells arrodonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs

36

250

225

174

150

165

metàl∙lics amb aïllament interior, aquest sobresortirà uns mm. de la seva coberta metàl∙lica.

48

300

235

220

190

210

Quan els tubs estiguin constituïts per materials susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut en el decurs del seu
muntatge algun tractament mecànic (aterrajat, corbat, etc), s'aplicaran a aquestes parts mecanitzades

(1) Tubs metàl∙lics rígids blindats.

pintures antioxidants.

(2) Tubs metàl∙lics rígids blindats amb aïllament interior.

En el cas d'utilitzar tubs mecànics sense aïllament interior, es tindrà en compte les possibilitats que es

(3) Tubs metàl∙lics rígids normals amb aïllament interior.

produeixin condensacions d'aigua a l'interior dels mateixos, per la qual cosa s'escollirà convenientment el

(4) Tubs aïllats rígids normals.

traçat de la seva instal∙lació preveient l'evacuació de l'aigua en els punts més baixos d'ella i si fos necessari

(5) Tubs aïllats flexibles normals.

establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com per exemple, una

(6) Tubs metàl∙lics flexibles normals amb o sense aïllament interior. (7) Tubs metàl∙lics flexibles blindats amb o

T quan un dels braços no es fa servir.

sense aïllament interior.

Quan els tubs metàl∙lics hagin de posar‐se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment

Per a corbar tubs metàl∙lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s'empraran útils apropiats al diàmetre

assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl∙lics flexibles, és necessari que la distància entre dos postes a terra

dels tubs. Els tubs metàl∙lics rígids normals amb aïllament interior de diàmetre nominal fins a 29 mm. es

consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.

corbaran practicant amb estenalles adequades al nombre de plecs necessaris al diàmetre de la corba. Quan

No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com a conductors de protecció o de neutre.

aquesta sigui de 90 º. i per al radi mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el nombre mínim de plecs

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i

serà l'assenyalat a la taula següent:

sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0'8 m. per a tubs rígids i de 0'6 per a
tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una a altra part dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la

DIÁMETRE NOMINAL (mm)

Nº DE PLECS

DIST ENTRE PLECS (mm)

proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.

9

20 +/‐ 2

5

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció disposaran del

11

20 +/‐ 2

6,5

corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una distància mínima de 2 cms. del

13

20 +/‐ 2

7

16

25 +/‐ 5

8

23

30 +/‐ 5

8

29

30 +/‐ 5

8

sostre. Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes de derivació,
mecanismes, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentat traçat.
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no seran
superiors al 2%.
En les cruïlles de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, s'hauran d'interrompre els tubs, quedant els

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors
s'allotjaran en els tubs després de col∙locats aquests.
En trams rectes, hi haurà un registre cada 15 mts. com a màxim. Els registres tindran una alçada mínima de 40
mm. i sempre superior al 150% del diàmetre del tub més gruixut. Per empalmar cables s'utilitzaran borns de
connexió individuals o regletes.

extrems del mateix separats entre sí 5 cms. aproximadament i empalmant‐se posteriorment mitjançant
maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cms.
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció com murs, envans i sostres es realitzarà
d'acord amb les següents prescripcions:
‐ En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o derivacions de
conductors.
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‐ Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques

Així mateix, aquests conductors hauran de complir la Norma UNE 21.029 de "Cables d'energia per a

i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma continua en tota la longitud del pas.

distribució amb aïllament i coberta de policlorur de vinil per a tensions fins a 1.000 v.", aprovada per IRANOR

‐ Si s'utilitzen tubs no obturats per travessar un element constructiu que separi dos locals d'humitats

el 15.07.71 i d'obligat compliment a partir del 01.07.74

marcadament diferents, es disposaran de forma que s'impedeixi l'entrada i acumulació d'aigua en el local més
humit. Quan els passos aboquin a l'exterior, s’intercalarà a l'extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un

per tensions fins 750 v.

altre material aïllant adequat, disposada de forma que el pas exterior‐interior dels conductors s'efectuïn en

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750 v., no propagadors

sentit ascendent.

de la flama i aïllats amb policlorur de vinil.

‐ En el cas que les canalitzacions siguin de natura diferent a un altre costat del pas, aquest s'efectuarà amb

Els colors a utilitzar seran: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau clar per al conductor neutre i

canalització utilitzada en el local que tingui les prescripcions d’instal∙lació més severes.

bicolor groc‐verd per a conductors de protecció.

‐ Per la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en l'interior de tubs normals,

Compliran així mateix amb la norma UNE 21.027 h3 R de 01.07.74.

quan aquella longitud no excedeixi de 20 cms. i si excedeix, es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs

L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció sobre safates

metàl∙lics sense aïllament interior estaran provistos de boquilles aïllats, de cantonades arrodonides o de

o similar.

dispositiu equivalent, essent suficient per als tubs metàl∙lics amb aïllament interior que aquest sobresurti

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per simple retorciment o

lleugerament del mateix. També podran emprar‐se per protegir els conductors els tubs de vidre, porcellana o

enrotllament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar‐se sempre utilitzant borns de connexió

altre material aïllant adequat, de suficient resistència mecànica.

muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió.

No necessiten protecció suplementària:

Es permissible la utilització de brides de connexió. Les unions es realitzaran sempre dins de caixes

‐ Els conductors amb armadura metàl∙lica.

d'entroncament o derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2. hauran de connectar‐se a través de

‐ Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat portant un envolvent de protecció de policloroprè o producte

terminals adequats, tenint cura sempre que les connexions de qualsevol sistema que sigui no quedin

equivalent quan aquests siguin de 1.000 v. de tensió nominal.

sotmeses a esforços mecànics.

‐ Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre i quan la seva coberta no sigui atacada pels materials

Tots ells hauran d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren.

dels elements a travessar.

Posta a terra.

‐ Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes característiques d'humitat,
poden practicar‐se obertures en el mateix que permetin el pas dels conductors respectant en cada cas les
separacions indicades per al tipus de canalització que es tracti.
‐ En els casos de sostres pel mig del tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca estanca i la seva extremitat
superior sortirà per sobre del terra a una alçada com a mínim igual a la dels rodapeus si aquests existeixen, o a
10 cms. en tot cas. Quan el pas s'efectuï per un altre sistema, s'obturarà igualment mitjançant material
incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació hagi de ser completament estanca, encara que s'oposarà a
la caiguda d'objectes i a la propagació del foc.
Conductors.

realització.
Es durà a terme instal∙lant un elèctrode en anell tancat que intensi a tot el perímetre de l'edifici.
Es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es prevegi la necessitat de disminuir la
resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, prèvia comprovació de la mateixa abans de
procedir al formigonat de la fonamentació.
Totes les connexions que hagin d'efectuar‐se en la instal∙lació de posta a terra hauran de posseir un bon
contacte elèctric. Per això, es realitzaran mitjançant peces d'entroncament adequades assegurant les
superfícies de contacte de forma que la connexió efectiva, mitjançant cargols, elements de compressió,
reblons o soldadures d'alt punt de fusió. No es permet l'ús de soldadures de baix punt de fusió com estany,

per tensions fins 1.000 v.

plata, etc.

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb P.V.C., sota coberta exterior també de P.V.C, no

Els contactes hauran de disposar‐se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció del temps

propagadors de la flama.

destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. Amb aquest fi i procurant sempre que la

Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura.

resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran aquests en forma adequada amb envolvents o pastes si

màxim previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com menor de dos segons en els

s'estimés oportú.

casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats.
El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis sobtats de direcció. No estaran

elements de posta a terra.

sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic.

Presa de Terra.

La línia d'enllaç amb terra es formarà amb cable de Cu. despullat de 35 mm2, que unirà les piquetes amb el

‐ Elèctrodes. Estaran constituïts per conductor nu de coure recuit, de secció nominal no inferior a 35 mm2

punt de posta a terra. Aquest punt estarà constituït per un seccionador que permet separar el circuit de terra

format per corda circular amb un màxim de 7 filferros. La seva resistència elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior

i mesurar el seu valor.

als 0'514 Ohms/km. Unirà a totes les connexions de posta a terra de l'edifici i les piques que s'haguessin de

Les connexions dels cables amb les portes mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de contacte

col∙locar. Es situarà en el fons de les rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny.

mitjançant cargols, elements de compressió, rematxes o soldadura d'alt punt de fusió.

Les piquetes estaran constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat en fred i una gruixuda capa

Està prohibit intercalar al circuit de terra, seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva

de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquests quedaran compreses entre 2.000 i 3.000 mm. de longitud i els

continuïtat.

14 i 21 mm. de diàmetre exterior. Per la unió del conducte de descàrrega amb la pica, s'empraran grapes

Conductors de Protecció.

especials adequades a les accions del conducte i seran d'aliatge de coure, estampades, amb gran solidesa

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments mecànics i químics,

mecànica i amplies superfícies de contacte.

especialment en els passos a través dels elements de la construcció.

Si per necessitats del circuit s'han de col∙locar més de dos piquetes, aquestes es

Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense col∙locació d'àcids o per

connectaran en paral∙lel i a una separació mínima entre elles de la seva longitud enterrada.

peces de connexió d'estretort per rosca. Aquestes peces seran de material inoxidable i els cargols d'estretort,

‐ Punts de posta a terra. S'utilitzaran per fer registrables les connexions a la conducció enterrada de les línies

si es fan servir, estaran previstos d'un dispositiu que eviti el seu destretort.

principals de baixada a terra. Estaran continguts en arquetes de connexió registrables i constituïts per platines de

Es prendran les precaucions necessàries per evitar els deterioraments electroquímics sempre que les

coure recobert de cadmi de 25x33 cms. i 0'4 cms. de gruix, amb suports de materials aïllats.

connexions siguin entre metalls diferents.

Línies Principals de Terra.

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis sobtats de direcció.

Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva secció ha de ser amplament

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta exterior d'aquests

dimensionada de tal forma que compleixin les condicions següents:

conductors podrà utilitzar‐se com conductor de protecció dels circuits corresponents, sempre que la seva

a.‐ La màxima corrent de falta que pugui produir‐se en qualsevol punt de la instal.lació no ha d'originar en el

continuïtat quedi assegurada.

conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el temps

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats col∙locats sota tub de material

màxim previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com menor de dos segons en els

ferromagnètic, o de conductes que continguin una armadura metàl∙lica, els conductors de protecció es

casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats.

col∙locaran en els mateixos tubs.

b.‐ De qualsevol forma els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 35 mm2. de secció. El recorregut

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció amplament dimensionada de forma que compleixi

d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis sobtats de direcció. No estaran sotmesos a esforços

amb la següent condició:

mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic.

La màxima corrent de falta que pugui produir‐se en qualsevol punt de la instal∙lació no ha d'originar en el

Derivacions de les línies principals de terra.

conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el

Els conductors que constitueixin les línies principals de terra i les seves derivacions seran de coure i la seva secció

temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com menor de dos segons

ha de ser amplia de manera que compleixi la condició següent:

en els casos justificats per les característiques dels dispositius de tall utilitzats.

La màxima corrent de falta que pugui produir‐se en qualsevol punt de la instal∙lació no ha d'originar en el
conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els entroncaments o connexions en el temps
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Proves i assajos de la instal∙lació.

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integrin el conjunt de la instal∙lació, dels que a
continuació ressaltem els que per el seu major interès mereixen una especificació individual.

generals.

‐ Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal que resisteixin durant un

L’instal∙lador garantirà després de l'acabament dels treballs sota aquest contracte, que tots els sistemes estan

minut una prova de tensió de dos vegades la nominal, més 1.000 v. a freqüència de 50 Hz.

llestos per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb tots els termes legals i restriccions, i de conformitat

La prova d'aïllament s'efectuarà també de forma que com a mínim la resistència d'aquest sigui equivalent a

amb la millor pràctica.

1.000 Ohms per volt de tensió de servei, segons el que exigeix l'article 2.8 del vigent Reglament de Baixa

Aquelles instal∙lacions, proves, i assagis que estiguin legalitzats pel "Ministerio de Industria" o altre organisme

Tensió de la instrucció nº 17.

oficial es faran seguint les esmentades normes.

‐ Aparells de mesura. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega, no havent de quedar deteriorat

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a proves i posta en marxa,

després d'estar funcionant dues hores en les condicions següents: els amperímetres i els voltímetres amb la

l’instal∙lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions a provar, posar en marxa i deixar en

corrent o tensió nominal al màxim de l'escala.

perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i accessoris requerits sota el contracte d’instal∙lacions

La influència de la temperatura i freqüència es comprovarà a l'aplicar als aparells un canvi de 10 ºC del 10 %

elèctriques.

de la freqüència, no havent de passar la variació de les instal∙lacions del límit de l'error que defineix la classe

L’instal∙lador assajarà tots els sistemes de les instal∙lacions d'aquest projecte i hauran de ser aprovats per la

de l'aparell.

Direcció abans de la seva acceptació.
Es realitzaran els següents assaigs generals i serà l’instal∙lador qui subministri l'equip i aparells necessaris per

Prova de muntatge

portar‐los a terme.

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar‐li servei, es comprovarà novament la rigidesa

‐ Examen visual del seu aspecte.

dielèctrica de la instal∙lació a efectes de testimoniar el perfecte aïllament dels conductors, borns i

‐ Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexionats, etc.

connexions, després d'efectuada la instal∙lació.

‐ Proves de funcionament i desconnexió automàtica.

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats en l'apartat anterior.

parcials en obra.

prova de recepció.

Totes les instal∙lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb autoritat a ser cobertes

Finalment en l'acte de recepció s'efectuaran proves del conjunt de les instal∙lacions.

per parets, cels rasos, etc.

Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal∙lació. Independentment
de les exigides per la Delegació d'Indústria, s'aprovaran els següents extrems:

en fàbrica.

‐ Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent.

La Direcció Tècnica d'Obra serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que estimi necessàries a les

‐ Tret i regulació de tots els protectors de l'edifici.

fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal∙lació.

‐ Comprovació de tots els circuits que componen la instal∙lació.

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per presenciar les proves i assaigs propis en cada cas que estimi

‐ Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 37 Ohms i la presa de terra

convenient, a fi de comprovar la bondat de la qualitat d'aquests treballs.

lògica que no superarà els 5 Ohms.

L’instal∙lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de proves i assaigs que sigui necessari efectuar
en els Organismes Oficials.

manteniment de la instal∙lació.
El manteniment es realitzarà per personal especialitzat.

assaigs i proves de materials.
Es realitzaran dos tipus de proves:
Prova de rutina de materials.

L’instal∙lador entregarà a la propietat plànols de la instal∙lació efectuada, normes de muntatge i dades sobre
les garanties, característiques dels mecanismes i materials utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents
elements que el formen.

L’instal∙lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a continuació exposem.

Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm.
Característiques generals

quadre general.

Formigó : serà el HCP‐5 o en el seu cas el que se fixi en el Projecte.

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra tallacircuits, contactes directes i indirectes, així

Maquinaria, eines i mitjans auxiliars.

com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen.

Formigonera.

instal∙lació interior.
Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal∙lació interior que entre cada conductor i terra i entre cada dos
conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohms. Es repararan els defectes trobats.

Limitacions
Es suspendrà l’execució sempre que es prevegi que dins de les 48 hores següents la temperatura ambient
pugui baixar per sota dels 3º C., sota zero. El fet de que la temperatura registrada a las 9 hores sigui inferior a
1º C., pugui interpretar‐se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà aconseguit en el

conductor de posta a terra.

citat termini.

Cada 2 anys i en l'època en la que el terreny està més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà

El formigonat es suspendrà en caso de pluja adoptant‐se las mesures necessàries per a que l’aigua no entri en

que no sobrepassa el valor prefixat, així mateix es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat davant la

contacte amb les masses de formigó fresc.

corrosió de la connexió del conductor de posta a terra en l'arqueta o arquetes, i la continuïtat de la línia. Es

En el cas de l’aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d’adoptar‐se

repararan els defectes trobats.

las precaucions necessàries per tal d’evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó.
Execució

línia principal de terra.

Una vegada feta l’excavació, es procedirà a l’apisonat i regat de les terres abans d’abocar el formigó.

Cada dos anys es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat davant la corrosió de totes les connexions, així

En el cas de que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col∙locarà verdugada de rajola o capa de

com la continuïtat de les línies. Es repararan els defectes trobats.

formigó HCP‐1.
La cimentació es farà de sabata escorreguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent

Condicions d’execució del enllumenat
Condicions específiques de l’obra civil
Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l’execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, mamposteria o
qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció Facultativa.
Una vegada executada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució de les arquetes, d’acord amb les
condicions assenyalades en els articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, en el seu
cas, i posada en obra dels materials previstos, acurant la seva terminació.
Les connexions dels tubs s’efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin
al ras amb les cares interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col∙locaran de forma que la seva cara
superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).
Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cms.
Tapa de fundició de ferro de 400 x 400 amb marc de fundició.

projecte.
En totes les cimentacions s’arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de =
100 mm, des de la canalització.
Es disposarà d’un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on
s’ubiqui la placa de presa de terra.
S’evitaran els despreniments de terres de les superfícies de l’excavació i en cas de que es produïssin
s’extraurà el formigó contaminat amb elles.
Per a la posada en obra del formigó en massa o armat és d’aplicació lo assenyalat en els apartats anteriors.
Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.
Cimentacions per a columnes de fins a 6 m. d’altura.
Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm.
Perns construïts en barra d’acer normal.
Dimensions : Diàmetre 20 mm. Altura 500 mm.
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables.
Cimentacions per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d’altura.
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Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm.

Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es

Perns construïts en barra d’acer normal.

protegirà el cable subterrani amb tub d’acer galvanitzat des d’una profunditat de 0,5 m. per sota del

Dimensions : Diàmetre 24 mm. Altura 600 mm.

paviment acabant fins a una altura de 2,5 m. sobre el mateix, disposant‐se a aquesta altura una caixa de

Cimentació per a columna o bàculs de 10, 11 i 12 m. d’altura.

material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie

Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm.

en la que s’efectuarà el canvi d’un a altre tipus de cable. L’abans esmentat tub d’acer, acabarà per la seva

Perns construïts en barra d’acer normal.

part inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.

Dimensions : Diàmetre. Altura 800 mm.

En el cas de canvi de secció del conductor s’intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.

Cimentació per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. d’altura.

Creuament amb altres canalitzacions

Amidament del massís de formigó 100 x 100 x 130 cm.

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància de al menys 3 cm.

Resistència característica 250 Kg./cm². Amidament 1,3 m3

entre els cables i aquestes canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si el creuament s’efectua

Perns construïts en barra d’acer normal.

practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediats estaran lo suficientment propers entre si per

Dimensions : Diàmetre 27 mm. Altura 1000 mm.

a evitar que la distancia indicada pugui deixar d’existir.

Amidament normalment facilitada pel fabricant de bàculs.

Unions i derivacions

Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Amidament 1,2 m.

Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la intempèrie. Les unions

Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajustaments i unions. Amidament 1,44

es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible.

m².

Identificació dels conductors

Cimentacions especials

S’utilitzaran els colors marró i negre per als conductors de fase, blau per al conductor neutre i verd groc per

Quan la exigència de lloses o altres motius, impedeixin l’execució de cimentacions normals, podran arbitrar‐se,

al conductor de protecció quan no sigui de coure nu.

sempre amb l’autorització expressa de la Inspecció Facultativa, cimentacions de tipus especial (resines,
soldadures, etc.) sempre que garanteixin una resistència no inferior a la de les cimentacions normals.

Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Tipus de cables

Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques

Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablejats en espiral visible amb fiador,

Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.

segons Norma UNE RZ‐06/1KV.

Col∙locació de cables

Utilització

Els cables es disposaran de manera que se vegin el menys possible, aprofitant per tal efecte les possibilitats

Aquest tipus de línia aèria s’utilitzarà principalment en instal∙lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada

d’ocultació que brindin les façanes dels edificis.

directament a aquests per ferratges especials i suportats únicament pel cable fiador.

En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d’una part i de l’altre dels canvis de

Alturas mínimes

direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius. Per a la

L’altura mínima d’aquestes línies des del terra, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m. i en les de trànsit

fixació s’utilitzaran grapes ben subjectades en les parets mitjançant trepant elèctric, tac de plàstic i cargol i claus

rodat de 6 m.

a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades per a que aquestes no deteriorin la coberta del

Creuaments sobre vies públiques

cable. No es donaran als cables corvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de la

Per a travessar calçades de via pública, els cables es fixaran en els ferratges d’una i altre part de la travessia,

curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.

de manera que no puguin lliscar sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els

Per a passar d’un bloc d’edificis a un altre, es suspendrà la conducció d’un cable fiador d’acer galvanitzat

suports extrems de la conducció.

sòlidament subjecte a aquests.

Unions i derivacions

Les unions i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta

serà verd groc. En el cas d’utilitzar conductor d’un altre color de coberta, s’encintaran en verd groc 20 cm en

continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament estancs.

els extrems.

Es reduirà al mínim el número d’unions dels cables, fent‐los coincidir amb les derivacions sempre que sigui

Condicions específiques de les instal∙lacions

possible. Tant les derivacions com les unions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d’unipolars amb aïllament plàstic, no s’utilitzaran caixes de

Preses de terra independents

ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint l’aïllament amb cinta d’elastòmetres.

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una de elles no arribi, respecte d’

Les unions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d’aconseguir una perfecta

un punt a potencial zero, a una tensió superior a 50 V. quan l’ altre presa dissipi la màxima corrent de terra

continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a que estan

prevista.

subjectes les línies aèries.

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents :
Elèctrode. És una massa metàl∙lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas a

Estesa de cables subterranis

aquest de les corrents de defecte que puguin presentar‐se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.

L’estesa de cables es farà amb molt de compte, evitant la formació de coques i torçades, així com els frecs

Línia d’enllaç amb terra. Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt de elèctrodes amb

perjudicials i

el punt de posta a terra.

les traccions exagerades.

Punt de posta a terra. És un punt situat fora del sol que serveix d’ unió entre la línia d’ enllaç amb terra i la

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no

línia principal de terra.

serà menor dels valors inclosos en la següent taula :

El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, etc.) que permeti

Cables

la unió entre els conductors de les línies d’ enllaç i principal de terra, de forma que pugui, mitjançant útils

Amb aïllament i coberta de material plàstic

6 vegades el diàmetre.

apropiats, separar‐se aquestes amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.

Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

7,5 exterior cables.

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una superfície

En els cables directament enterrats es disposaran abraçadores amb indicació de les característiques i servei del

mínima de 0,5 m². En el cas que sigui necessari la col∙locació de vàries plaques, es separaran uns 3 m. una

cable per a segura i fàcil identificació.

dels altres.

Es cuidarà que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper

Els elèctrodes hauran de ser enterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que estiguin afectats per

impregnat.

les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant, si la capa superficial del terreny té

Es distingiran els següents procediments:

una resistència petita i les capes més profundes són d’ una elevada resistència, la profunditat dels elèctrodes

a) Estesa de cable per a ser directament enterrat.

pugui reduir‐se a 30 cm.

b) Estesa de cable en tubular ja construït.

El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment terra vegetal. Està prohibit construir els

c) Estesa de cable armat en tubular ja construït.

elèctrodes amb peces metàl∙liques que senzillament hagin estat submergides en aigua. Es tendirà a suficient
distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar‐los i, si és possible, fora dels passos de persones i

Línia equipotencial de terra

vehicles.

Per evitar possibles fallades en algunes preses de terres independents, s’estendrà paral∙lelament a la línia

En el cas de terrenys de mala conductivitat s’instal∙laran els elèctrodes rodejats d’una lleugera capa de sulfat

d’alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la

de coure i magnesi.

seva longitud, que una amb soldadura "Cadwell" o similar totes las preses de terra independents dels punts de
llum i els de la caixa de protecció i maniobra.

Unions i connexions

En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal∙lada dins de tub junt a la línia d’alimentació,

Les unions i connexions dels conductors subterranis es faran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una

sempre que el cable sigui aïllat con aïllament com a mínim de 1000 V. i por tub independent. La coberta del cable

perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com del seu envoltant metàl∙lic, quan existeixi.
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Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanqueïtat i resistència contra corrosió que

Fixació de braços

pugui assegurar el terreny.

Quan s’utilitzin pals, el braç es subjectarà per mitjà de brides o cargols. La fixació haurà de ser suficientment

Si els cables estan col∙locats sota tubs, les unions i derivacions es disposaran en arquetes de registre.

rígida per a impedir moviments de capcineig o rotacions, al voltant del pal, provocats pel vent.

Es reduirà al mínim el número d’unions dels cables, fent‐los coincidir amb les derivacions sempre que sigui

Els braços murals es fixaran rígidament a les parets per mitjà d’una placa, solidària al braç i 4 perns

possible.

d’ancoratge.

a) Les unions i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es disposaran a

Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de las construccions que ho permetin per la seva

l’interior de caixes de ferro quitranat, o plàstic adequat.

naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors deixaran per sobre d’ ells una altura de

b) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, les unions i derivacions poden també protegir‐se amb caixes

construcció almenys igual a 50 cm.

de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona

L’encastament dels perns serà executat amb molt de compte, buscant el màxim de solidesa i el mínim de

impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o vàries capes de vernís intempèrie.

deteriorament en els murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui possible.

També pot aïllar‐se amb cintes d’lastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre sí en una massa homogènia,

Esforços. La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços. S’hauria de poder

formant un aïllament reconstituït.

arribar a la ruptura d’aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els

Les caixes de ferro o material plàstic s’emplenaran, mitjançant orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant

sustenti.

adequada a l’ aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de
reblaniment.

Instal∙lació de pal metàl∙lic

c) En els condicionaments de cables i en l’execució de terminals s’utilitzaran normalment electrògens.

L’ hissat i col∙locació de pals es farà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions, no

Instal∙lació de pal o bàcul d’acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.

està admesa la utilització de tascons o falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó per mitjà de perns d’ancoratge i placa de fixació unida al fust.

Els pals es fixaran rígidament a les parets per mitjà de perns d’ancoratge i només es fixaran en aquelles parts

S’utilitzaran els mitjans necessaris per tal que durant el transport no pateixin desperfectes.

de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors

L’hissat i col∙locació dels pals o bàculs s’ efectuaran de manera que quedin perfectament aplomats en totes

deixaran por sobre d’ells una altura de construcció almenys de 50 cm. Els sistemes de fixació seran els

direccions, no estant permès la utilització de cunyes o falques per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.

mateixos que s’ han indicat pels braços.

La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, un cop instal∙lat.

L’encastament de perns serà executat amb molt de compte, buscant el màxim de solidesa i el mínim

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.

deteriorament en els murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui possible.

Les lluminàries s’instal∙laran amb la inclinació prevista i de manera que, en el seu plànol transversal de simetria

Esforços. La fixació dels pals, haurà de poder suportar, un cop instal∙lats, esforços superiors als exigits als

sigui perpendicular al de la calçada. Qualsevol sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula,

propis pals, sense deteriorament de cap classe dels paràmetres als quals sustenten.

etc.), un cop finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui
girar o oscil∙lar amb respecte al mateix.
El pintat sobre la superfície galvanitzada es farà de la següent forma:
a) Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus I.N.T.A. 16.23.12.
b) Aplicació a brotxa d’una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a
pel∙lícula seca de 2 micres.
c) Un cop seca perfectament la capa anterior, s’aplicarà, a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per a
exterior, del color que es determini, fabricada segons norma I.N.T.A. 16.42.18 i amb un gruix a pel∙lícula seca i
per capa de 30 micres.

Instal∙lació de pals de fusta, plàstic o formigó
L’hissat i col∙locació de pals s’efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions,
no està admesa la utilització de tascons o falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.
En els recolzaments de fusta, plàstic o formigó que no precisen cementació, la profunditat d’ encastament en
el sol serà com a mínim d’ 1,3 m. pels recolzaments de menys de 8 m. d’altura, augmentant 0,1 m. per cada
metre d’excés en la longitud del recolzament.
Quan els recolzaments de fusta, plàstic o formigó necessiten cementació, la resistència d’aquesta no serà
inferior a la del recolzament que suporta.
En els terrenys de poca consistència, es rodejarà el pal d’un prisma de pedraplè.

Possibilitats d’aplicació d’altres valors.

Es col∙locarà un fusible en tots els conductors actius.

Quan el desenvolupament en l’aplicació de les teories de la mecànica del sol ho admeti, el projectista podrà

Normalització

proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels

terreny, però limitant les deformacions dels massissos de cementació a valors admissibles per a les estructures

mateixos, en quan a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’ operacions o elements

sustentades.

accessoris.

Instal∙lació interior

Instal∙lació d’ equips a les lluminàries

Equip

En els casos en què es determini, en les lluminàries que disposin d’ un compartiment separat per a l’

a) Subjecció. L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauló de material aïllant i incombustible,

allotjament dels equips d’ encesa de les làmpades, aquests s’ allotjaran en l’ esmentat compartiment, i aniran

mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seu eventual substitució.

subjectes a una placa mitjançant cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva eventual

Aquest tauló haurà de penjar‐se en els elements de subjecció del suport.

substitució.

Podran ser dels esmentats equips compactes que, sota un mateix envoltant, allotgen, a més de la reactància, el

L’esmentada placa es subjectarà a la carcassa de la lluminària mitjançant cargoleria inoxidable i anirà

condensador i l’arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió i cablejat, tenint, a la seu part

proveïda d’un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva fàcil substitució, en cas d’

exterior, els connectors de connexió.

avaria.

b) Connexions. Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus

L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries pel bon funcionament

corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió. Quan s’utilitzen làmpades de

dels equips, d’acord amb la taula de característiques que figura a l’apartat corresponent d’aquest Plec de

vapor de sodi d’alta pressió es connectarà l’arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el contacte

Condicions.

central de la làmpada.

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals del tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en

Muntatge interior

els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. Quan s’ utilitzin les làmpades de vapor de

El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2.5 mm².

sodi alta pressió, es connectarà l’ arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte

Complirà la Norma UNE RV‐1000.

central de la làmpada.

S’utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada.

El cablejat d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.

El muntatge serà continu, sense unions.

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels

A l’extrem inferior està preparat per a connectar amb l’equip segons l’apartat anterior.

mateixos, en quan a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d operacions o elements accessoris.

Caixa portafusibles
S’utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d’ elements de connexió, borns i portafusibles

Instal∙lació elèctrica de braços sobre façana

amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que, al retirar‐la, quedi desconnectada la instal∙lació

Equip

elèctrica de la farola.

L’equip, en cas que no es col∙loqui a l’ interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauló de material aïllant i

Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargoleria inoxidable.

incombustible mitjançant cargols de material inoxidable i brides que permetin la subjecció dels elements i la

Presa de terra

seva eventual substitució. Aquest tauló estarà allotjat en una caixa de material aïllant i auto‐extingible, de

Es fixarà el terminal de terra a l’element adequat, del qual va proveït el suport, mitjançant un terminal de pressió

doble aïllament, tancada mitjançant cargols de cap triangular.

i un cargol amb les seus corresponents arandeles, tot fet amb material inoxidable.

Podrà instal∙lar‐se així mateix un equip complet estanc.

Fusibles

Totes les entrades i sortides d’ aquesta caixa es realitzaran mitjançant premsa‐estopes.

S’utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d’ una intensitat nominal de 6 A. Fins a 400 W. de potència de la làmpada

Totes les connexions es faran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus

i de 10 A. pels de 700 y 1000 W.

corresponents connectors i amb una sola posició de connexió.
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Fusibles

Si en el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció de la instal∙lació es dictessin normes o

Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió,

recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents, de manera que afectessin totalment

borns i porta‐fusibles, amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible i que, al retirar‐la, queda desconnectada la

o parcial la instal∙lació, l'industrial adjudicatari haurà d'adequar la instal∙lació per al compliment de les mateixes,

instal∙lació elèctrica del braç.

i comunicar‐ho per escrit a la Direcció Tècnica per tal que aquesta prengui les mesures que estimi procedents.

Les entrades i sortides de cable es faran mitjançant premsa‐estopes.

Hauran de tenir‐se particularment en compte els reglaments, normatives i recomanacions següents:

Les dues caixes s’ instal∙laran a l’ altura de la línia d’ alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols

‐ Normes Tecnològiques del "Ministerio de la Vivienda".

inoxidables. La caixa porta‐fusibles farà de caixa de derivació.

‐ Norma Bàsica per les instal∙lacions Interiors de Subministre d'Aigua.

Per a la derivació al punt de llum s’ utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2,5 mm².,

Canonades galvanitzades

complirà la Norma UNE RV‐1000.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.

Material i dimensionat.

Normalització

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm. i en tots aquells casos particulars en els que la

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels

canonada ha de roscar‐se s'utilitzarà, preceptivament, canonada d'acer sense soldadura, tipus galvanitzada,

mateixos, en quan a dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’ operacions o elements accessoris.

norma DIN 2440/61.
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm. s'utilitzarà, preceptivament, canonada d'acer sense

Instal∙lació de la cèl∙lula foto‐elèctrica

soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61.

La cèl∙lula foto‐elèctrica s’instal∙larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una peça recolzada, les

En aquells casos que, degut a les especials sol.licitacions o a la responsabilitat de funcionament s'han de prendre

seves dimensions figuren en el croquis adjunt.

especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica, s'utilitzarà preceptivament canonada d'acer sense

Quan aquesta peça s’acobli a un suport, es fixarà mitjançant cargols inoxidables i els cables passaran per l’

soldadura, tipus galvanitzada, norma DIN 2440/61 sigui quin sigui el diàmetre nominal.

interior del suport fins a la caixa de maniobra.

En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35 segons denominació DIN 17006 i complirà estrictament

En el cas d’instal∙lació sobre façana, s’acoblarà una caixa de derivació, i per un tub metàl∙lic o P.V.C., pel qual

les condicions tècniques de qualitat, assaigs, composició química, dimensions i toleràncies indicades en la

passaran els cables fins a la caixa de maniobra.

normativa DIN 1629 (full 3).

El conductor per a la cèl∙lula serà de coure i doble aïllament; haurà de complir la Norma UNE RV‐1000, i serà

Les unions d'aquesta canonada han d'ésser únicament accessoris roscats que s’hauran de subministrar a l'obra

d’una secció de 2,5 mm².

galvanitzats. Pel contrari, la canonada que hagi de portar les unions (encara que sigui parcialment) soldades es

A l’extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S’ adopta com a norma a la base de la cèl∙lula, un

subministrarà a l'obra de tipus negre i com a tal es realitzarà el muntatge, desmuntant‐se, i posteriorment

connector de baioneta del tipus Asa Standard C‐73 1‐1957; d’ aquesta forma qualsevol cèl∙lula que no posseeixi

galvanitzat al bany dels diferents trams i tornant‐la a muntar.

aquest tipus de connexió haurà de subministrar‐se amb la corresponent peça d’ adaptació.

No s'admetrà cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades, prescrivint‐se com norma

Les connexions elèctriques de la cèl∙lula han de quedar completament aïllades del suport de la mateixa.

general l'execució de soldadures sobre canonada negra i essent el galvanitzat, en tots els casos, posterior a la
realització de tota la soldadura o rescalfament de la canonada per sobre de 150 ºC.

Condicions d’execució de les instal∙lacions d’ aigua

El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la temperatura del bany. Les

Normes tècniques generals

superfícies a protegir s’hauran de decapar i deixar lliures de tot rovell, greix o brutícia abans del procés de

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar‐se a les normes oficials d'àmbit nacional o local de

galvanitzat.

compliment obligat.

A requeriment de la Direcció Tècnica, l'adjudicatari haurà de presentar certificat del fabricant acreditatiu que la

En aquells casos que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les Normes Tecnològiques del

canonada indicada correspon a les característiques exigides. S'indicarà explícitament el núm. de comanda, el

"Ministerio de la Vivienda" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'industrial adjudicatari haurà

comprador, la data i el lloc d'entrega.

d'ajustar‐se a la normativa DIN.

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot, en tot moment, exigir que es prenguin mostres de qualsevol

Corbes i canvis de direcció

part de la instal∙lació o del material magatzemat i el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns.

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció a canonades de diàmetres nominals iguals o

En el cas que l'informe demostri el no compliment de les normes establertes, les despeses derivades dels assaigs

inferiors a 50 mm. podran utilitzar‐se peces forjades, roscades, galvanitzades al bany i que tinguin les mateixes

seran a càrrec exclusiu de l'adjudicatari. De la mateixa manera, totes les despeses del desmuntatge de la instal∙lació

condicions de qualitat i dimensions que les especificades respecte a les canonades. Sempre que no s'indiqui

defectuosa i la seva correcta execució, amb independència de les penalitzacions que s'esdevinguin.

específicament unions per brides.

Unions

Per la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de diàmetres iguals o superiors a 65
mm., s'utilitzaran peces forjades que tinguin les mateixes condicions de qualitat i dimensions que les

Les unions entre els diferents trams de canonada i de canonada amb altres elements com són corbes, colzes,
derivacions, etc. podran ésser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm. mitjançant accessoris forjats,
roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la canonada, mecanitzant la mateixa, raspatllant i protegint
contra la corrosió la zona a roscar com pas previ al muntatge; sempre que no s'indiqui específicament unions per
brides.

especificades respecte les canonades. La unió es farà mitjançant soldadura sobre canonada negra i galvanitzat
posterior al bany del conjunt, una vegada hagi estat construït.
Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris indicats a l'apartat "Unions";
preceptivament aquesta unió serà per brides.
No s'admetrà el doblegat de canonades galvanitzades.

Les unions entre les diferents parts de canonada per a diàmetres nominals iguals o superiors a 65 mm. seran
preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada tipus negra, aixamfranant prèviament les vores a unir.

Proves

Els trams de canonada soldada de la manera indicada es limitaran en les seves dimensions en funció de les

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1º5 vegades la pressió nominal amb un mínim de

possibilitats de muntatge i desmuntatge, transport i el seu posterior galvanitzat.

15 kg/cm2.

Les unions entre els trams executats de la manera indicada al paràgraf anterior seran preceptivament per brides,

La durada mínima de les proves serà de 5 hores i no s'haurà d'apreciar la més mínima fuga.

brides que seran soldades en tipus negre a ambdós extrems, mecanitzades i taladrades prèviament al galvanitzat del

Les proves de pressió es realitzaran abans de qualsevol treball de protecció o calorifugat de la xarxa de

conjunt.

canonades.

En el cas d'unions roscades amb elements que han de desmuntar‐se (valvuleria, etc.), s'intercalaran enllaços forjats a

En els casos que, intercalats en la xarxa de canonades existissin elements amb una pressió de prova inferior a la

tots dos extrems.

de la xarxa, aquesta prova es realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements.

Totes les brides seran PN‐16 amb excepció del cas de connexió amb aquells elements que portin unes brides d'una

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que

PN superior. En aquest cas les brides que es muntaran al costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de

foren desmuntats o aïllats.

l'element en qüestió.

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi per escrit, la

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll, segons la norma, DIN 2632 per a PN‐10, DIN 2633 per a PN‐25

conformitat de la Direcció Tècnica.

i del mateix diàmetre nominal de la canonada.
Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN corresponent i del mateix diàmetre

Protecció.

que la contrabrida a la que s'acoplen.

Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d'acord amb les normes que s'han descrit

El diàmetre, nombre i disposició del taladre s'ajustarà a la norma DIN de la brida.

anteriorment, en cada cas s'aplicarà el calorifugat o protecció que s'indiqui expressament en la relació de

La cargoleria serà cadmiada i s'ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la norma DIN de la brida.

materials.

La soldadura d'unió entre canonada i brida s'ajustarà a la norma DIN 2559.

Es tindrà especial atenció a les xarxes de canonada mixtes acer galvanitzat‐acer negre i acer galvanitzat‐coure,

Les juntes entre brides s'ajustaran a la norma DIN 2690 pels diàmetres nominals i PN requerits. Seran de

adoptant les mides pertinents en cada cas per evitar la corrosió galvànica.

procedència KLINGERIT original.

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que s'esdevinguin en cada cas particular es
mantindran els criteris següents:
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a) Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de coure segons el sentit del
flux.

Als punts que sigui necessari, es col∙locaran suspensions auto‐tensants que permetin la lliure dilatació de la
canonada, mantenint la seva tensió de treball.

b) Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada negra segons el sentit del flux.

Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en

c) Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar‐se elèctricament del terreny.

el de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes.

d) En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents i especialment en els casos d'acer galvanitzat‐coure,

Les distàncies màximes entre suports seran:

s'intercalaran maniguets no conductors de longitud suficient i unions per brides. Aquests maniguets es calorifugaran

TRAMS HORITZONTALS

TRAMS VERTICALS

(m)

(m)

DN‐15

1’5

2’5

Als trams de canonada que s'hagin d'encastar no s'admetrà el contacte directe entre la superfície exterior de la

DN‐20‐DN‐32

2

3

canonada i els components de l'obra. Per tant, haurà de protegir‐se amb tela asfàltica soldada al foc, formant

DN‐32‐DN‐80

3

4

cambra estanca i permetent la lliure dilatació del tub.

DN‐80‐DN‐125

3’5

5

S'hauran de protegir amb especial atenció les unions roscades, raspatllant i protegint contra la corrosió la part meca‐

DN‐125‐DN‐175

4

5

nitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió es faran en aquest ordre i sense deixar transcórrer intervals de

DN‐175‐

4’5

5

exteriorment, evitant absolutament la possible condensació a la superfície exterior dels mateixos.

DIÁMETRE

temps perllongats entre dos operacions.
L'import de les proteccions que s'indiquen, en el cas de no especificar‐se expressament en la relació de materials, es

Passamurs

considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquest concepte.

Als passos de forjats, murs, envans i en general, qualsevol element constructiu, es col.locaran passatubs d'acer
galvanitzat al bany de diàmetre suficient per contenir la canonada i camises aïllants de llana mineral de 25 mm.

Dilatadors i connexions elàstiques

de gruix i d'una densitat de 80 kg/cm3. El conjunt contra‐tub i camisa aïllant haurà de sobre‐ sortir 100 mm. a

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions per brides com siguin necessaris per

tots dos costats del parament travessat.

permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o envà travessat el corresponent floró tapa‐juntes, preferentment del

d'elements de la instal∙lació o construcció.

mateix material.

S'intercalaran tants jocs de vibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com siguin necessaris per
aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la

Muntatge.

instal∙lació o construcció.

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura tant en l'aspecte funcional com

Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en el
de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes.

l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici.
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d'indicació o regulació
que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un fàcil desmuntatge per reparació o

Suports i sustentacions.

eventual substitució de qualsevol part.

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzades al bany, la cargoleria i barnillatge cadmiats, excepte si

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del muntatge.

s'indica expressament que hagi d’ésser soldat en obra, que aleshores anirà protegit amb dues mans de pintura

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal∙lació, inclòs per efectuar proves, haurà de procedir‐se al

anticorrosiva.

buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que

Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l'obra amb taquets SPIT‐ROC, pletina, contra‐pletina,

hagués pogut quedar durant el muntatge (restes de soldadura, raspadures, etc.).

femella, contra‐femella, barnilla roscada i pont lliscant. Es col∙locaran distanciadors equivalents al gruix de

Per aquest motiu es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir‐la. Es prendran especials

l'aïllament.

precaucions en el cas d'elements mòbils com són bombes, vàlvules motoritzades, etc., protegint‐los amb malles
metàl∙liques a les seves connexions. Aquestes malles es retiraran una vegada realitzada la neteja.

Si es produís qualsevol avaria, inclòs transcorregut el període de garantia per alguna de les causes esmentades,

Canonades de coure

l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec de l'adjudicatari.
Per evitar la introducció d'elements estranys a la xarxa de canonades, una vegada hagi finalitzat la jornada de treball,

Material i dimensions

s'obturaran convenientment els extrems que estiguin oberts.

Les canonades es definiran pels seus diàmetres interiors i exteriors, o bé per l'interior i el gruix de la paret.

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, aquesta obturació es farà, preceptivament, de la

Aquestes mides estaran expressades en mm., ajustant‐se a la norma UNE 37.116 per a tubs estesos sense

manera següent:

soldadura.

a) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. mitjançant tap forjat roscat.
b) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. mitjançant brida de coll soldada i

Toleràncies
Mesura

Diàmetre interior.

contrabrida cega.

Fins 10 mm.

+/‐ 0'15

Tot l'estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà d'ésser realitzat amb un pendent mínim del 5 per mil.

de 10 a 18 mm.

+/‐ 0'15

La instal∙lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire mitjançant la col∙locació de

de 18 a 30 mm.

+/‐ 0'15.

tants punts de purga i desaire com siguin necessaris, de manera que es permeti el drenatge total de tots els circuits.
El muntatge de tota la canonada haurà d'executar‐se segons les indicacions de la Direcció Tècnica, considerant que

Tolerància de gruix: +/‐ 10%.

les pintes horitzontals hauran de quedar alineades per la seva part superior, una vegada realitzat el calorifugat i que
les pintes verticals hagin quedat alineats a l'eix.

Tolerància de longitud: per a tubs de llarg fix serà de 0 a 5 mm.

Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral∙lels o perpendiculars entre sí i en

Tolerància en rectitud. Fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm./m.

les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin.

Tolerància d'ovalació: Serà de 1% només aplicable en tubs de gruix menor al 3 % del valor del diàmetre exterior.

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i permetrà una separació mínima de tres

El coure serà de primera qualitat i amb una puresa mínima del 99'75% i una densitat del 8'88 gr/cm3.

centímetres entre l'aïllament, brides i vàlvules, grups electro‐bomba i en general, qualsevol element muntat en

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies exterior i interior seran llises i exemptes de ratlles,

canonades contigües.

taques, bufadures, escòries, picadures o plecs.
Es permetran defectes que afectin menys del 1/10 del gruix.

Col∙lectors galvanitzats

Es rebutjarà tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes.

Es realitzaran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, material i dimensions que les indicades

La resistència a la tracció serà: per a coure recuit de 20 kg/mm2., coure semidur de 30 kg/mm2. i coure dur de 37

en l'apartat corresponent a "Canonades galvanitzades".

kg/mm2.

Tots els treballs de construcció es realitzaran amb material de tipus negra, galvanitzant‐se al bany el conjunt una
vegada sigui construït.

Unions

Un dels fons es tancarà mitjançant brida de coll i brida cega d'idèntic tipus que les indicades en l'apartat

Els tubs s'uniran mitjançant maniguets per mitjà de soldadura capil∙lar amb un decapat previ de les parts a

corresponent a "Canonades tipus negra", per l'altre fons es permet utilitzar la mateixa solució o emprar un fons

soldar.

forjat que permeti una correcta soldadura al màxim.

Els maniguets i accessoris seran de coure. La soldadura capil∙lar serà del tipus fort (aleació amb el 50% de coure

Els col∙lectors es recolzaran sobre uns plànols d'amplada suficient per permetre la lliure dilatació dels mateixos,

com a mínim i exempta de metal∙loides com l'alumini, mercuri i antimoni; punt de fusió màxim de 850 ºC.).

deixant sense calorifugar la longitud corresponent al desplaçament, protegint la mateixa.

Corbes i canvis de direcció.
Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s'utilitzaran peces de coure de les
mateixes característiques respecte a qualitat i dimensions que les especificades respecte a les canonades.
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Proves.

LAUTÓ,

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1º5 vegades la pressió nominal amb un mínim de 15

15‐25

ABRAÇADERA (1)

FERRO

kg/cm2.

(2)

La durada mínima de les proves serà de 5 hores. En aquest temps no s'haurà d'apreciar cap pèrdua de fluid.

LLAUTÓ,

Les proves de pressió es realitzaran com a pas previ per qualsevol treball de protecció o calorifugat de la xarxa de

25‐40

ABARÇADERA

FERRO

COURE

O

GALVANITZAT 1,5

COURE

2

O

GALVANITZAT 2,5

3

(2)

canonades.
En els casos que, intercalats a la xarxa de canonades existissin elements amb una prova de pressió inferior a la de la

(1) S'admetrà la pinça metàl∙lica només per interior.

de la xarxa, aquesta es farà per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats.

En els canvis de direcció i extrems de canonada les subjeccions seran amb abraçadera.

Posteriorment es realitzarà una alta sessió de proves a la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que es van

(2) Ha d'intercalar‐se entre el tub de coure i l'abraçadera de ferro galvanitzat una protecció

desmuntar o aïllar anteriorment.

adhesiva o similar, sempre que estigui a l'exterior.

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi, per escrit, la

Qualsevol tipus de suport, necessari en tota instal∙lació, inclourà palometes, brides, corrons, angulars, o

conformitat de la Direcció Tècnica.

qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió.

aïllant, tipus cinta

L’instal∙lador s'abstindrà de subjectar els suports o penjadors en formigó pretensat, cels‐rasos, canonades d'altra
Dilatadors i connexions elàstiques

instal∙lació, conductes, etc., sempre que no compti amb l'aprovació explícita de la Direcció Tècnica.

S’intercalaran tants jos de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions per brides com siguin necessaris per
permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta

Passamurs.

d'elements de la instal∙lació o construcció.

Als passos de forjats, murs, envans i en general, qualsevol element constructiu, es col∙locaran passa‐tubs d'acer

S’intercalaran tants jos d'anti‐vibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com siguin necessaris per

galvanitzat al bany de diàmetre suficient per contenir la canonada i camises aïllants de llana mineral de 25 mm.

aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la

de gruix i d'una densitat de 80 kg/cm3. El conjunt contratub i camisa aïllant haurà de sobresortir 100 mm. a tots

instal∙lació o construcció.

dos costats del parament travessat.

Malgrat que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu import es considerarà inclòs en el
de la canonada, no admetent‐se cap càrrec per aquests conceptes.

Muntatge
El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura tant en l'aspecte funcional com

Suports i suspensions.

l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici.

Tots el elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes del fluid que transportin, amb un factor de

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells d'indicació o regulació

sobre‐càrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin moviments innecessaris, així com tampoc

que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un fàcil desmuntatge per reparació o

interferències amb altres instal∙lacions.

eventual substitució de qualsevol part.

Els suports s'allunyaran entre sí els valors següents:

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del muntatge.
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal∙lació, inclòs per efectuar proves, haurà de procedir‐se al

SUPORTS

buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que

DISTÀNCIA MÀXIMA
TUB DN

TIPUS

METALL

TRAM
HORITZONTAL

LLAUTÓ,
15

ABRAÇADERA (1)

FERRO
(2)

COURE

hagués pogut quedar durant el muntatge (restes de soldadura, raspadures, etc.).
TRAM VERTICAL

precaucions en el cas d'elements mòbils com són bombes, vàlvules motoritzades, etc., protegint‐los amb malles

O

GALVANITZAT 1

Per aquest motiu es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir‐la. Es prendran especials

1,5

metàl∙liques a les seves connexions. Aquestes malles es retiraran una vegada realitzada la neteja.

Si es produís qualsevol avaria, inclòs transcorregut el període de garantia per alguna de les causes esmentades,

Desaires automàtics

l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec de l'adjudicatari.

Es col∙locaran situant un eliminador automàtic d'aire de les característiques que s'indiquen en la relació de

Per evitar la introducció d'elements estranys a la xarxa de canonades, una vegada hagi finalitzat la jornada de treball,

materials sobre una ampolla de separació.

s'obturaran convenientment els extrems que estiguin oberts.

Aquesta ampolla es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre exterior i interior que la

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, aquesta obturació es farà, preceptivament, de la

canonada en la que vagi muntat el desaire.

manera següent:

La unió de l'esmentada T serà per soldadura al màxim en el cas de canonada negra i roscada (DN iguals o inferiors

a) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. mitjançant tap forjat roscat.

a 50 mm.), o mitjançant brides (DN iguals o superiors a 65 mm.), en el cas de canonada galvanitzada.

b) En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. mitjançant brida de coll soldada i

En el cas d'unió roscada galvanitzada, la T serà galvanitzada al bany.

contrabrida cega.

En el cas d'unió roscada galvanitzada, la T serà galvanitzada al bany.

Tot l'estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà d’ésser realitzat amb una pendent mínima del 5 per mil.

En el cas d'unió mitjançant brides amb canonada galvanitzada, la T serà de tipus negra, soldant les brides i

La instal∙lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire mitjançant la col∙locació de

realitzant tot el conjunt en aquest tipus i galvanitzant la totalitat de l'esmentat conjunt una vegada construït.

tants punts de purga i desaire com siguin necessaris, de manera que es permeti el drenatge total de tots els circuits.

A la boca lateral de la T (la qual haurà de quedar perfectament horitzontal), se li unirà (seguint les normes d'unió

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar‐se segons les indicacions de la Direcció Tècnica, considerant que

indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. i no inferior al DN de la canonada, de

les pintes horitzontals hauran de quedar alineades per la seva part superior, una vegada realitzat el calorifugat i que

longitud 1º5 vegades el seu diàmetre.

les pintes verticals hagin quedat alineats a l'eix.

La part superior s'obturarà amb un fons forjat soldat al màxim, provist en el seu centre d'un ràcor soldat del

Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral∙lels o perpendiculars entre sí i en

mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'eliminador que s'utilitzi en cada cas.

les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin.

Sobre aquesta connexió de desaire s’instal∙larà l'eliminador automàtic d'aire, intercalant una vàlvula de

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i permetrà una separació mínima de tres

comporta per revisió i substitució.

centímetres entre l'aïllament, brides i vàlvules, grups electro‐bomba i en general, qualsevol element muntat en

La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que poguessin retenir l'aigua

canonades contigües.

que, eventualment pogués eliminar‐se.

Totes les connexions a la canonada de coure, quan aquesta està encastada en paraments verticals, a aparells i/o

En general i fent referència a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, es seguiran les normes

griferia, es realitzarà mitjançant el corresponent element d'enllaç que permeti la correcta manipulació i/o substitució

indicades a l'apartat corresponent a "Canonades".

de l'equip connectat.

Canonades de polietilè

Desaires

La canonada haurà de ser segon normes UNE 53.404 i treballar a una temperatura de fins 95 ºC. Aquesta
canonada s’obtindrà a través de una polimerització de l’etilè i amb densitats segons s’indica:

Seran manuals, construïts mitjançant T forjada, de boques iguals del mateix diàmetre exterior i interior que la
canonada en la qual va muntada, soldada al màxim de la mateixa.
A la boca, que haurà de quedar perfectament horitzontal, se li soldarà un tram de canonada de diàmetre nominal
mínim de 100 mm. i no inferior al DN de la canonada i de longitud 1º5 vegades el seu diàmetre.
La part superior s'obturarà amb un fons forjat soldat al màxim, provist en el seu centre d'un ràcor soldat de 100 mm.

Baixa densitat ( 930 Kg/m2.
Mitja densitat de 931 a 940 Kg/m2.
Alta densitat ( 941 Kg/m2.
Les canonades de polietilè seran tal que la superfície llisa evitarà la formació de incrustacions i reduirà la pèrdua
de carrega.

de diàmetre nominal.
Respecte als materials, dimensions, característiques i soldadures d'aquests elements, es seguiran les normes
indicades a l'apartat corresponent a "Canonades".

Per les xarxes de mitja densitat els gruixos seran des de 2 mm. (diàmetre 25 mm.) fins 6,6 mm. (diàmetre 110
mm.) per 6 atmosferes, des de 2,3 mm. (diàmetre 25 mm.) fins 10 mm. (diàmetre 110 mm.) para 10 atmosferes y
3,5 mm. (diàmetre 25 mm.) fins 15,1 mm. (diàmetre 110 mm.) para una pressió de 16 atmosferes.
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Para las xarxes de alta pressió los gruixos seran des de 2 mm. (diàmetre 40 mm.) fins 15,3 mm. (diàmetre 400 mm.)

seva estanquitat sigui total, havent d’assegurar, no menys d’una vegada i mitja, la pressió diferencial prevista

para 4 atmosferes, de 2,4 mm. (diàmetre 40 mm.) fins 23,7 mm. (diàmetre 400 mm.) para 6 atmosferes y 3,7 mm.

amb un mínim de 6 bars. Per tota la valvuleria que tingui unions a rosca, aquesta serà tal que no interfereixi la

(diàmetre 40 mm.) fins 36,4 mm. (diàmetre 400 mm.) para 10 atmosferes.

maniobra.

Les unions es realitzaran mitjançant accessoris de polietilè, mitjançant accessoris electrosoldats o per mitja de

Les vàlvules es situaran per accessos i operacions fàcils, de forma tal que puguin ser accionades lliurement, sense

soldadura tope.

molèsties, ni interferències. S’aïllaran quan vagin instal∙lades en tubs dotats d’aïllament. El muntatge de las

En cap cas, es podrà exposar els tubs y accessoris als raigs solars durant període prolongat de temps. Així mateix, no

vàlvules serà, preferentment, en posició vertical, amb el mecanisme (lluc) d’ accionament cap a dalt. En cap cas,

es podrà utilitzar canonades que estiguin sotmeses a esclafaments i que presenti talls.

es permetrà el muntatge de vàlvules amb el mecanisme (lluc) d’accionament cap a baix.

Per a l’acceptació de la prova de estanquitat, tota la canonada muntada haurà de sotmeteres a una pressió de 15

A no ser que expressament se indiqui lo contrario, las vàlvules fins a 2" inclosa, es subministraran roscades y de

bars durant al menys una hora, repetint‐se durant una hora, un cop transcorreguts 30 min. En aquesta prova,

2" o superiors, es subministraran per ser rebudes entre brides o per soldadura.

l’oposició no ha de patir una disminució major de 0,1 bar per cada 5 min., ni manifestar‐se pèrdues.

Proves i assatjos de la instal∙lació

Una vegada finalitzada esta prova, es realitzarà una segona prova a 13 bars durant 2 h., en las que la pressió no ha
de baixar de 0,1 bar por h.

Generals.

Valvuleria

L’instal∙lador, una vegada finalitzats els treballs sota aquest contracte garantirà que tots els sistemes estan llestos

Es competència de l’Instal∙lador el subministra, muntatge i posta en servei de tota la valvuleria i accessoris

per a una operació mecànica perfecta, d'acord amb tots els termes legals i restriccions, i de conformitat amb la

complementaris, d’acord amb les característiques tècniques, la implantació i qualitats previstes en els Documents de

millor pràctica.

Projecte. Queda també inclosa tota la valvuleria y accessoris complementaris que, no estan específicament

Aquelles instal∙lacions, proves i assaigs que estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria o qualsevol altre

reflectides en els Documents de Projecte, siguin necessaris per conveniència d’equilibrat, manteniment, regulació o

organisme oficial es faran segons les normes esmentades.

seguretat dels circuits hidràulics, a criteri de la Direcció de Obra.

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a proves i posta en marxa,

Les vàlvules es definiran a partir del seu diàmetre nominal, havent de coincidir el mateix amb els diferents diàmetres

l’instal∙lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions a: provar, posar en marxa i deixar en

de les canonades a que estan connectades, sempre i quant no s’indiqui expressament el contrari. Cada vàlvula haurà

perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i accessoris requerits sota el contracte d’instal∙lacions de

de portar marcada, d’una manera indeleble, la marca o identificació del Fabricant, el diàmetre nominal y la pressió

fontaneria.

nominal.

L’instal∙lador assajarà tots els sistemes de les instal∙lacions d'aquest projecte i hauran de ser aprovats per la

El replegament de la valvuleria a l’obra serà realitzat em especial compte, evitant aplicaments desordenats que

Direcció Tècnica abans de la seva acceptació. Les canonades que han d'anar encastades, subterrànies o sota

puguin afectar a les parts febles de les vàlvules ( llucs, volants, palanques, prenses, etc.). Fins el moment del

cel‐ras s'assajaran abans que quedin ocultes. L’instal∙lador subministrarà l'equip i aparells necessaris pels assaigs.

muntatge, les vàlvules hauran de tenir proteccions en les seves obertures. Queda prohibit l’amuntegament de la

Es realitzaran els següents assaigs generals:

valvuoleria en exteriors. Serà rebutjat qualsevol element que presentin cops, ratllades o, en general, qualsevol

‐ Examen visual del seu aspecte.

defecte que impedeixi el seu bon funcionament a judici de la direcció d’obra, havent de ser expressament aprovada

‐ Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud.

per aquesta, a el Fabricant de la valvuleria escollit, abans de fer la comanda corresponent.

‐ Proves d'estanquitat.

En l’elecció de les vàlvules es tindrà en compte les pressions, tant estàtiques, com dinàmiques, sent rebutjat

‐ Proves de ruptura per pressió hidràulica interior.

qualsevol element que perdi aigua durant la realització de les proves i, en general, dintre de l’any de garantia. Tota la
valvuleria que hagi d’estar sotmesa a pressions iguales o superiors a 6 bars, portarà encunyada la pressió màxima a
que podrà estar sotmesa. Totes les vàlvules que disposin de volant o siguin del tipus papallona, estaran dissenyades
de forma que es puguin maniobrar a ma, de forma senzilla, sense esforços, sense necessitat de fer palanca, ni
forçaments dels llucs. Les superfícies de tancament de les vàlvules estaran perfectament acabades, de forma que la

De xarxes de distribució d’aigua
Definides anteriorment en cada tipologia de canonada.

De xarxes de evacuació.

Es farà col∙locant en la base de la columna oli mineral i cremant‐lo; en el moment que el fum que es produeix

Els assaigs de la xarxa d’evacuació es realitzaran immediatament després de col∙locades totes les canonades i abans

arribi a l'extrem superior de la columna, es tapa aquest. Si existeix alguna pèrdua, l'olor i fum acusarà la zona on

de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d'anar encastades aquestes canonades.

es produeix la pèrdua.

Hauran de sofrir, al menys, una de les següents proves:

Es aconsellable emprar una màquina productora de fum i omplir la xarxa de fum a una pressió de 3 a 4 m. c.d.a.

‐ D'aigua.

Si no hi han pèrdues de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, cosa que es nota

‐ D'aire.

per les fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admet que la xarxa és impermeable al pas de l'aire i gasos.

‐ Als olors.

BARRERES DE SEGURETAT

‐ Al fum.
Definició i condicions de les partides d’obra executades
Prova d’aigua.
Definició:
Es realitzarà omplint d'aigua tota la canonada de descàrrega i ventilació i comprovant com el nivell es manté
constant.
Per efectuar l'assaig es taparan abans totes les boques i obertures dels tubs.
La pressió que ha de tenir l'aigua no ha de ser inferior a 5 m. c.d.a. ni superior als 15 m. c.d.a.
Si la xarxa és molt extensa convindrà anar provant‐la per trams durant la seva execució, sense que aquestes
excloguin la necessitat d'efectuar la prova complerta de tota la xarxa.

Barrera de seguretat metàl∙lica amb perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona col∙locats sobre
suports en la seva posició definitiva amb les peces especials , tot segons DT. i indicacions de la D.F..
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig per al repartiment dels trams
‐ Col∙locació i fixació dels trams, tanca, suports , separadors , material auxiliar, captafars, etc., segons
especificacions de DT. i indicacions de la D.F. incloent‐hi tots els materials necessaris i treballs precisos .

Prova d’Aire.
Condicions generals:
Es tancaran totes les boques i s'introduirà aire a una pressió equivalent a 3 ó 4 m. c.d.a. Un manòmetre introduït en
un tub de la xarxa assenyalarà si existeix alguna pèrdua.
Quan s'acusi alguna pèrdua i no es vegi fàcilment s'introduirà aigua amb sabó en les zones o se sospiti que pugui
produir‐se.
Durant la prova, els sifons hauran d'estar buits i obturats.

La barrera ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT., o les
aprovades per la D.F.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.

Prova d’olors.

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.

Es farà servir oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Mentre duri la prova tots els orificis han d'estar

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT.

hermèticament tancats.

Toleràncies d'execució de la barrera:

A la base de la columna on es realitzi l'assaig es buidaran 30 gr. d'oli de menta i 4 ó 5 litres d'aigua bullint per cada 10

‐ Alçària

 2 cm

m. de longitud de la columna.
L'extrem superior de la columna es deixa obert i es tanca hermèticament immediatament després de percebes

Els suports han d’estar col∙locats a la posició indicada a la DT. amb les modificacions aprovades al replanteig

l'olor.

per la D.F.

Mentre duri la prova, els sifons hauran d'estar buits i obturats

L’alçada dels suports per sobre el terreny han de permetre la col∙locació de la banda o bandes a l’alçada
sobre el ferm que indica la DT.

Prova de fums.

Els suports han de ser estables i capaços de rebre les empentes previstes a la DT. sense deformacions.
Toleràncies d'execució dels suports:
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‐ Replanteig

 3 cm

‐ Argila expandida

‐ Alçària

 2 cm

‐ Palet de riera

‐ Aplomat

 1 cm/m

‐ Sauló
‐ Sorra

Els extrems ancorats de barrera han d’estar sòlidament units a la barrera per mitja de cargols i femelles d’acer

‐ Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica

galvanitzat , d’acord a les especificacions de la DT. La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

‐ Roldor de pi

Els terminals en forma de cua de peix i la barrera s’han de superposar de manera inversa al sentit de circulació

‐ Torba

del carril al que protegeixen. la unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Les plaques reflectores han d’estar col∙locades de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva

‐ Aportació del material corrector

dreta i la blanca a la seva esquerra.

‐ Incorporació al terreny del material corrector

Condicions del procés d’execució
Abans de començar el muntatge de qualsevol element la D.F. ha d'aprovar el replanteig.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril.
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m.
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.
L’execució dels treballs per la col∙locació dels suports és farà segons DT. i indicacions de la D.F.
Unitat i criteris d’amidament

Condicions generals:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent,
si és el cas.
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir
impureses ni matèria orgànica.
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua
superficial.
Toleràncies d'execució:
‐ Anivellament

± 3 cm

Barreres de seguretat:

Condicions del procés d’execució

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT.

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral∙leles a l'explanada, sense produir danys a les
plantacions existents.

Elements auxiliars per a barreres de seguretat:

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

Unitat de quantitat realment col∙locada a l’obra d’acord amb les especificacions de la DT.

Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament.

Normativa de compliment obligatori

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació

No hi ha normativa de compliment obligatori.

de l'aigua superficial.

Aportació de terres i substrats per a jardineria
Definició i condicions de les partides d’obra executades
Definició:
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
‐ Grànuls de poliestirè

Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.

LLaurada i cavada

Fresatge

Definició i condicions de les partides d’obra executades

Definició i condicions de les partides d’obra executades

Definició:

Definició:

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny.

Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han considerat els mitjans següents:

‐ Llaurada del terreny

‐ Mitjans manuals

‐ Protecció del terreny llaurat

‐ Tractor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Condicions generals :

‐ Fresatge del terreny

Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT.

‐ Protecció del terreny fresat

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en
funció de l'ús previst.

Condicions generals:

La porositat ha de ser la indicada a la DT. i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre

Ha d'estar fressada el 100% de la superfície indicada a la DT.

macroporus i microporus.

La porositat ha de ser la indicada a la DT. i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració de la

entre macroporus i microporus.

terra. És aconsellable de fer‐ho l'any abans, a la tardor.

El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aireació de

Toleràncies d'execució:

la terra. Es aconsellable de fer‐ho l'any abans, a la tardor.

‐ Fondària

 10%

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm.

Condicions del procés d’execució

Toleràncies d'execució:

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i

‐ Fondària

l'espedregament, segons les especificacions de la DT.

Condicions del procés d’execució

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc...).

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la

l'espedregament, segons les especificacions de la DT.

partida.

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat,

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.

etc...).

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa

avisar la D.F.

la partida.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la D.F.

Unitat i criteris d’amidament

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

Normativa de compliment obligatori

Unitat i criteris d’amidament

No hi ha normativa de compliment obligatori.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

15%

Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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SEMBRES DIRECTES

El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder

Definició i condicions de les partides d’obra executades

germinatiu previstos.
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina.

Definició:
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors.

Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials
aportats.

S'han considerat les espècies següents:
‐ Arbusts

Plantació d’herbàcies:

‐ Plantes herbàcies

No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre setmanes.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia anterior.

‐ Comprovació i preparació de la superfície a sembrar

Unitat i criteris d’amidament

‐ Sembra de les llavors

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

‐ Protecció de la superfície sembrada

Normativa de compliment obligatori
Reglament de l'Associació Internacional d'Assaigs de Llavors.

Condicions generals:
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT.; en cas de suposar una disminució de la capacitat

* NTJ 08S/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes"

de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc., s'ha de augmentar proporcionalment aquesta
quantitat.

Subministrament d’arbres

El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl.

Definició i condicions de les partides d’obra executades

Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuir uniformement sobre el sòl.

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de matèria

S'han considerat els tipus següents:

orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15.

‐ Arbres

Condicions del procés d’execució

‐ Arbusts
‐ Plantes aquàtiques

Condicions generals:

‐ Plantes crasses o suculentes

Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny.

‐ Plantes de temporada

El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.

S'han considerat les formes de subministrament següents:

En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar suficientment airejada.

‐ En contenidor

La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit.

‐ Amb l'arrel nua

La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor.

‐ Amb pa de terra

No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades.

‐ En esqueix

S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La llavor s'ha de col∙locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap cas aquesta

‐ Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm.

‐ Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas

La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per a facilitar

‐ Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones

una distribució uniforme.

condicionsCondicions generals

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat

Normativa de compliment obligatori

fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha d'evitar l'acció

Normativa general

directa del vent i del sol sobre la part aèria.

* NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

Qualitat general".

La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i
ha de tenir una temperatura temperada.
Subministrament en contenidor
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
Subministrament amb pa de terra
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva
part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl∙lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.

Arbres de fulla caduca
* NTJ 07D/1996 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbres de fulla caduca".
Arbres de fulla persistent
* NTJ 07E/1997 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbres de fulla perenne".
Arbusts
* NTJ 07F/1998 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Arbust".

Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.

Enfiladisses

Condicions del procés d’execució

* NTJ 07I/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

Condicions generals:
Les plantes han d'emmagatzemar‐se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que
possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar

Enfiladisses"

A Cornellà de Llobregat, a febrer de 2020
Director Servei Tècnic de Procornella,

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha
d'introduir la part radical, cobrint‐la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament.
Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.

Ricard Casademont i Altimira

Subministrament amb l’arrel nua
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries.
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.
Unitat i criteris d’amidament
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou poda i manteniment.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01

AMPLIACIÓ VORERA B2

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01.01.01

ml

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

TALL AMB DISC

previsió enllumenat
rasa punt de llum desplaçat
rasa punt de llum proper rotonda
panot ratllat

01.01.01.02

ut

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01.02

PAVIMENTACIÓ

01.02.01

m2 PAVIMENT PANOT P/VORER ,20X20X4CM,PREU ALT.,COL.TRUC MACET.

7
2
2
2

5,00
4,00
3,00
3,10

35,00
8,00
6,00
6,20

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

previsió per peça entronque vorera existent
conexions enllumenat
conexions enllumenat
conexions enllumenat
entrades pk
previsió voltant arquetes

1
1
7
1
1
-2
5

01.02.02

m3 BASE DE FORMIGO HM-200 - 15CM VORERA-20CM CALÇADA

86,500
88,000
1,000
4,000
3,000
5,000
3,000

86,500
17,600
7,000
3,200
2,400
-12,000
3,000

0,200
1,000
0,800
0,800
1,200
0,200

107,700

55,200
REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat de 15cm en vorera i 20cm en calçada. Inclou la realització
de forats repartits per tota la llosa per tal que l'aigua que s'infiltra pel paviment no es quedi estancada i baixi cap a la terra.

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

reg
enllumenat

01.01.01.04

m2 DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ

2
1

2,00
1,00
3,000

Demolició de panot o paviment de lloses de formigó (inclou guals) i base
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, de forma manual o mecànica, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

enllumenat
rasa columna desplaçada
rasa columna rotonda
panot ratllat
panot botons
arquetes enllumenat
connexió reg previsió

7
1
1
1
1
5
1

1,00
4,00
3,00
3,10
2,40
1,00
2,00

1,00
0,40
0,40
0,80
0,60
1,00
0,60

MOVIMENTS DE TERRES

01.01.02.01

m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

1

86,50

0,15

conexions enllumenat previsió
conexions enllumenat farola desplaçada
conexions enllumenat farola rotonda
previsió voltant arquetes
previsió per connexió reg

1
7
1
1
5
1

01.02.03

m2 PAVIMENT DE PANOT 20X20X8CM COL.LOCAT AMB MORTER

86,50
1,00
4,00
3,00
3,00
2,00

1,00
0,80
0,80
0,20
0,60

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Paviment de panot de 20x20cm i 8cm de gruix, color gris, preu superior col.locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment i enllerdat de morter. Per la zona de pas de vehicles
Vorera B1-B2

entrades pk

2

5,00

1,20

12,00
12,000

01.02.04

m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20X20X4 CM RATLLAT O DE BOTONS
SEGONS EL CAS

12,98

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

ratllat
botons

01.02.08

ml

1
1

4,50
2,40

0,80
0,60

3,60
1,44

12,980
01.01.02.02

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

5,040

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Vorera B1-B2

posar a cota parterre tocant a rotonda per col.loc terra
vegetal

1,2

8,50

0,55

01.01.02.04

m3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI

Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
posar a cota parterre tocant a rotonda per col.loc terra
vegetal

1,2

8,50

0,55

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM
1
1

8,70
8,50

4,70
0,40

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

parterres

1
1
1
1

11,25
10,00
17,50
41,50

11,25
10,00
17,50
41,50
80,250

5,61
5,610

01.01.02.06

VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10MM GRUIX I 300MM ALÇADA AMB RODÓ
SUPERIOR DE 2CM DE DIÀMETRE

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària
amb rodó superior de 2cm de diàmetre, inclòs elements metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou excavació i càrrega i
transport terres abocador i canon.

5,61
5,610

Vorera B1-B2

01.03

XARXA D'ENLLUMENAT

01.03.01

MOVIMENTS DE TERRES

01.03.01.01

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

connexions a xarxa existent realitzada amb zv
arquetes
fonamentacions

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
40,89
3,40

5
1
4
6

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

reomplert talús existent parterre zona rotonda

01.01.02.07

m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL
ADEQUAT

01.03.01.02

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat
segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

connexions a xarxa existent realitzada amb zv
arquetes
fonamentacions

01.03.01.03

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT

1,00
3,00
1,00
0,80

0,40
0,40
1,00
0,80

0,60
0,60
1,00
0,80

reomplert talús existent parterre zona rotonda

1
1

8,70
8,50

4,70
0,40

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

40,89
3,40
44,290

01.01.02.08

1,20
0,72
4,00
3,07
8,990

44,290

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

12,98
1,05
0,48
0,36
0,45
0,18

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, ratllat per invidents o de
botons segons el cas , preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Subministrament i col.locació de base de tot-u artificial ZA-40, amb transport a peu d'obra, estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Vorera B1-B2

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

15,500
7,00
1,60
1,20
2,48
1,44
5,00
1,20
19,920

01.01.02

CANTIDAD

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

Tall en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

CÓDIGO

5
1
4
6

1,00
3,00
1,00
0,80

0,40
0,40
1,00
0,80

2,00
1,20
4,00
3,84
11,040

m2 REPÀS+PICON.SÒL RASA,AMPL.>2M,M.MEC.,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria amb material adequat (no inclou
material), segons Plec de Condicions, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb humectació i compactació del 95% PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

connexions a xarxa existent realitzada amb zv

5
1

01.03.01.04

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SORRA DE PEDRA C

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

connexions a xarxa existent realitzada amb zv

01.03.01.05

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

1,00
3,00

0,40
0,40

0,30
0,30

0,60
0,36
0,960

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

zona panot
parterres

1
1
1
1
1

86,500
153,500
58,000
25,000
27,500

86,500
153,500
58,000
25,000
27,500
350,500

01.01.02.09

m3 EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

Vorera B1-B2

posar a cota parterre tocant a rotonda per col.loc terra
vegetal

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.
1

8,50

0,55

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra calcarea en tongades de
25 cm com a maxim.
1,00
3,00

0,40
0,40

0,30
0,30

0,60
0,36
0,960

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

4,68
4,680

5
1

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

arquetes
fonamentacions

connexions a xarxa existent realitzada amb zv

6
1,2
4,8
7,2

1,00
3,00
1,00
0,80

0,40
0,40
1,00
0,80

01.03.01.06

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

0,30
0,30
1,00
0,80

0,72
0,43
4,80
3,69
9,640

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

connexions a xarxa existent realitzada amb zv
arquetes
fonamentacions

6
1,2
4,8
7,2

1,00
3,00
1,00
0,80

0,40
0,40
1,00
0,80

0,30
0,30
1,00
0,80

0,72
0,43
4,80
3,69

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01.03.02
01.03.02.01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

OBRA CIVIL

01.04

SEGURETAT I SALUT

ut

01.04.01

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

9,640

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT

4
1

previsió l'existent per si s'ha de desplaçar

guretat i Salut, segons Estudi Bàsic de Seguretat i Salut detallat a l'annex
de la memòria per ampliació vorera B2
Vorera B1-B2
4,00
1,00
5,000

01.03.03

EQUIPAMENTS

01.03.03.01

m

5
1
6

punts de llum

1,00
3,00
2,00

5,00
3,00
12,00
20,000

01.03.03.02

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memoria
tècnica i modificacions en quadre d'enllumenat públic existent en cas necessari (canvi d' icp, iga, cablejat...) corresponents a la nova potència
1

1,00
1,000

01.03.03.03

u

previsió

3

m

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

01.05.02

m

punts de llum
rases

pa

6
5
1

2,000
1,000
3,000

12,000
5,000
3,000

PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

desconnexions
connexions
ut

2
2

4

4,00
4,000

LLUMENERA LED TIPUS SCL CITIMAX AMB FIXACIÓ VB DE CARANDINI O EQUIVALENT
,DE COLOR PLATA, AMB EQUIP I LÀMPADA DE LED.DE 25W

Llumenera

LED

tipus

SCL

CITIMAX

amb

fixació

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

parterres

01.05.03

u

Driver model titanium de Philips o equivalent, regulable, amb re‐

Vorera B1-B2

6
CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització
5
1

1,000
3,000

5,000
3,000
8,000

01.03.03.10

ut

Vorera B1-B2

6

Vorera B1-B2

1

connexió electrovàlvula
connexió boques de reg
connexió electrovàlvua

01.05.06

m

35,000
63,000
60,000

35,000
63,000
60,000

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

D32 zona pavimentada

1
1
2

2,500
5,000
0,500

2,500
5,000
1,000

d40
connexió boques de reg
connexió electrovàlvua
connexió electrovàlvula

1
1
1

60,000
60,000
32,000

60,000
60,000
32,000

01.05.07

ml

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

01.05.08

m3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS
1
1
1
1

32,000
30,000
50,000
40,000

32,000
30,000
50,000
40,000

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

01.05.09

ut

1
1
1
1

32,000
30,000
50,000
40,000

0,600
0,400
0,400
0,400

0,300
0,300
0,300
0,300

20,160
BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1"

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig XCZ 100 PRF de
Rain Bird o equivalent amb regulador de pressió i connexió a cable de
comandament del programador. Incloses les connexions amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p. p d'accessoris.

Vorera B1-B2

2

86,00

86,00

previsió per si no es pot aprofitar cablejat existent

4,00
1,00
3,00
86,00

u

BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

Vorera B1-B2

2

2,000
2,000

01.05.11

ut

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

Partida alçada per la connexió a la xarxa de reg existent. Inclou enderroc i reposició de paviment en cas necessari i càrrega i transport
de material sobrant a abocador i canon. Tot inclòs.
Vorera B1-B2

connexions a cablejat existent no es poden fer a arquetes, s'han de fer a fanals.
6
5
1
1

2,000

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 amb rosca Barcelona, caixa i bastiment de fosa. Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

punts de llum
de les arquetes al punt de llum

5,760
3,600
6,000
4,800

2,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub.Les

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

1
1
1

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

01.05.10

86,000
ml

TUB PE 40,DN=40MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

EXTRACCIÓ DE CABLEJAT EXISTENT DINS DEL CORRUGAT

Extreure cablejat RVFV 4X6MM2 existent del corrugat realitzat en la
fase de la urbanització de la zona verda. En cas de poder-ho aprofitar s'utilitzarà o si no es portarà a abocador inclou canon.

01.03.03.12

2,000

6,00
6,000

ml

m

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

Subministrament i colꞏlocació de columna d'acer galvanitzat de 5m d'alçada tipus NIKOLSON. Inclou excavació de fonamentació, càrrega i transport
a abocador de terres sobrants i realització de fonamentació i p.p de cablejat interior.Inclou la protecció antiorins de Rilsan o equivalent

01.03.03.11

2

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa

COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, TIPUS NIKOLSON, DE 5 M
D'ALÇÀRIA,AMB PROTECCIÓ ANTIORINS RILSA O EQUIVALENT

Vorera B1-B2

PERICÓ REGIST,P/INSTAL.SERVEIS FORM.PREFABRICAT,60X60X65CM,FONS

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a instalꞏlacions de serveis, colꞏlocat sobre fons de 20 cm
de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

6,00
6,000

rases

475,850
179,800
77,500
85,250

152,000

ducció del 30% de potència a partir de les 23 h.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

153,500
58,000
25,000
27,500

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

lent de 25W 4000K,de color gris plata, amb equip i làmpada de led. Amb

ml

3,1
3,1
3,1
3,1

160,500

VB2

(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC) de Carandini o equiva-

01.03.03.09

CANONADA DEG.17MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instalꞏlada superficialment, fixada amb
piquetes colꞏlocades cada 5 m. Inclou excavació 10x10cm i reomplert.

2,00
2,00

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 425X425X35MM

Vorera B1-B2
ut

40,000
50,000

158,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 425x425x35 mm
tipus TH40 de Benito Urban o equivalent i de 25 kg de pes, colꞏlocat amb
morter. (Si coincideix amb una zona de pas de vehicles haurà de ser D400)

01.03.03.08

40,000
50,000

90,000

4,000
01.03.03.07

1
1

2,000

Partida per la connexió de l'enllumenat públic a la línia existent d'enllumenat.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

sector 1
sector 2

01.05.05

20,000
01.03.03.06

TUB PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

3,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

m

818,400

3,000
01.03.03.04

REG

01.05.01

PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA A.GALV. 500X500X3MM

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada 50x50cm per 3mm de gruix i soterrada.
Vorera B1-B2

01.05

PA PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES.

Vorera B1-B2

1,00
1,000

COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2

rases

1

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35
mm2 per a xarxa de terra.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

118,000

Partida alçada a justificar pel compliment del pressupost del Pla de Se-

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x60 cm, per a instalꞏlacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix inclosa i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

CANTIDAD

1

1,00
1,000

24,00
5,00
3,00
86,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01.05.12

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

01.05.13

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

01.06.05

m2 FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2

32,00
30,00
50,00
40,00

0,60
0,40
0,40
0,40

19,20
12,00
20,00
16,00
67,200

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

1,2
1,2
1,2
1,2

32,00
30,00
50,00
40,00

0,60
0,40
0,40
0,40

01.05.14

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

0,30
0,30
0,30
0,30

Zona verda B1-B2

6,91
4,32
7,20
5,76
24,190

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

1,2
1,2
1,2
1,2

32,00
30,00
50,00
40,00

0,60
0,40
0,40
0,40

0,30
0,30
0,30
0,30

5,500

6,200

01.06.06

m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

Vorera B1-B2

per execució mur gabions paral.lel vial

6,91
4,32
7,20
5,76

1

3,50

6,00

21,00
21,000

01.06.07

m3 ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METÀL·LICA DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 2,4 MM, I 8X10 C

Estructura de gabions de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació inclosa, col·locada amb mitjans mecànics. Inclou part proporcional de treballs i materials per a col·locació de barana.
Act0010

5,500

2,000

7,000

24,190
01.05.16

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

tres canonades
dos canonades
D32 1 canonada

01.05.17

ut

1
1
1
1

32,00
30,00
50,00
40,00

0,60
0,40
0,40
0,40

0,30
0,30
0,30
0,30

5,76
3,60
6,00
4,80
20,160

EQUIP SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V, 1 ESTACIONS

Vorera B1-B2

2

Vorera B1-B2

ut

5,50

4,60

25,30

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

S1-S52 per excavar fins a cota 15
talús 1:1

01.06.10

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

previsió 5%

1,2
1,2
1,2
1,2

21,00
5,50
5,50
0,05

3,50
8,85
2,00
133,18

88,20
58,41
13,20
7,99
167,800

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM

2,00

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de 600x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S048048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades
i marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de
seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins
2

1

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE 600X600MM MIDA EXTERIOR, B125 TIPUS FC2S048048AVOT

Vorera B1-B2

Trasdós mur gabions

25,300

2,000
01.05.18

m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

01.06.09

Subministre i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estacions, per
a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions 85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc. Es comunica amb
la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té
un grau de protecció IP68 i s'hi poden connectar fins a 4 estacions.
Es pot activar de manera manual amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de manera remota amb qualsevol dispositiu
connectat a Internet. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al
sistema de telegestió.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

talús 1:1

1
1

5,50
5,50

8,85
2,00

01.06.11

m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL
ADEQUAT

48,68
11,00
59,680

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat
segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.
2,00

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

talús 1:1

01.07

XARXA SANEJAMENT

1
1

5,50
5,50

8,85
2,00

48,68
11,00

2,000
01.05.19

parterres

previsió execució mur gabions

1
1
1
1
1

153,500
58,000
25,000
27,500
5,500

1,000

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

46,050
17,400
7,500
8,250
1,650
80,850

01.06

MURS

01.06.01

m2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ DE NETEJA, EN BASE DE L

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió
Vorera B1-B2

1

5,500

3,500

19,250
19,250

01.06.02

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

S1-S52 per excavar fins a cota 15
talús 1:1
previsió 5%

1
1
1
1

21,00
5,50
5,50
0,05

3,50
8,85
2,00
133,18

73,50
48,68
11,00
6,66
139,840

01.06.03

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
Vorera B1-B2

1

5,50

3,50

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

S1-S52 per excavar fins a cota 15
talús 1:1
previsió 5%

1,2
1,2
1,2
1,2

21,00
5,50
5,50
0,05

3,50
8,85
2,00
133,18

1
1
1
1
1

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,32
12,24
11,05
8,08
2,13

2
1
2
1

1,50
2,00
4,00
12,20

0,40
0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50
0,50

0,60
0,40
1,60
2,44

drenotube

54,860
01.07.01.02

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

1
1
1
1
1

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

16,32
12,24
11,05
8,08
2,13

2
1
2
1

1,50
2,00
4,00
12,20

0,40
0,40
0,40
0,40

1,20
0,80
3,20
4,88

drenotube

59,900
01.07.01.03

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

MOVIMENT DE TERRES

01.07.01.01

19,25
19,250

01.06.04

01.07.01

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

59,680

m3 TERRA VEGETAL JARDINERIA CAT.MITJA,GRANEL,ESCAMP.RETRO.PETITA+M.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

77,000
77,000

01.06.08

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

34,100

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 3 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

1

34,100

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

CANTIDAD

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
1
1
1
1

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

88,20
58,41
13,20
7,99
167,800

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

9,79
7,34
6,63
4,85
1,28

2,4
1,2
2,4
1,2

1,50
2,00
4,00
12,20

0,40
0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50
0,50

0,72
0,48
1,92
2,93

drenotube

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01.07.01.04

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

01.07.03.03

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

35,940

25,200

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

9,79
7,34
6,63
4,85
1,28

2,4
1,2
2,4
1,2

1,50
2,00
4,00
12,20

0,40
0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50
0,50

0,72
0,48
1,92
2,93

drenotube

35,940
01.07.01.05

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

Zona verda B1-B2

Vorera B1-B2

dependrà solució parterres

2,000
2,000

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

01.07.02

OBRA CIVIL

01.07.02.01

m2 CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

0,500
0,500

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

8,16
6,12
5,53
4,04
1,06

1,000
1,000

1
1
1
1
1

01.07.02.02

m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

1,000
2,000

16,32
12,24
11,05
8,08
2,13
49,820

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1

d250

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50
19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

6,53
4,90
4,42
3,23
0,85
-0,96
-0,72
-0,65
-0,48
-0,13
16,990

01.07.02.03

ut

PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm per fer-la sorrall,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix inclosa i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.
Zona verda B1-B2

5

5,000
5,000

01.07.03

EQUIPAMENTS

01.07.03.01

ml

TUB DE PE 250 MM

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa de diàmetre exterior 250
mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-3, subministrament en tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs,
filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui, amb grau de dificultat
mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, entroncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta, col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i formigonat.
Inclos proves. Inclòs transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

d250

01.07.03.02

ml

1
1
1
1
1

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

19,20
14,40
13,00
9,50
2,50
58,600

DRENATGE FORMAT AMB EL SISTEMA DRENOTUBE

Drenatge format amb el sistema drenotube format per tub de polietilè de
diàmetre 160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil, col.locat al
fons de la rasa. Inclòs p.p. maneguets i peces de connexió.
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

drenotube

previsió dependra solució parterres

2
1
2
1

1,500
2,000
4,000
12,200

1

1,00

MOBILIARI URBÀ

01.08.01

ml

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls, formada per
muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons
detalls, formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm tractat
a l'autoclau i travesser de fusta de diam. 8 cm situat a 22 cm col·locat sobre gabió cada 2 metres. Inclou tots els treballs i elements
d'ancoratge al gabió.
sobre gabió

1

5,500

5,500
5,500

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió.
d250

SIFÓ DIÀM.250

01.08

Vorera B1-B2

3,000

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

ut

1,000

Increment per excavació amb minat de serveis , amb mitjans manuals, i amb les terres deixades a la vora, tot segons indicacions de
la DF i tots els mitjans auxiliars, de protecció i estintolament necessaris.
1
2

5,00

Suministre i col.locació de sifó de diàmetre 250mm

m3 INCREMENT PER EXCAVACIÓ AMB MINAT DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS, I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA, TOT SEGONS

previsió per si estan fetes escomeses

5

5,000

Vorera B1-B2

Vorera B1-B2
Vorera B1-B2

BASTIMENT I REIXA PERICÓ SERVEIS DE 575X575X35mm

Bastiment i reixa per a pericó, de fosa grisa de 575x575x35mm tipus
RP60FR de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.

24,910
01.07.01.06

1,000
1,000

u

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
19,20
14,40
13,00
9,50
2,50

1

01.07.03.04

01.07.03.05

1
1
1
1
1

CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

Connexió a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho
preparat per l'entrada de la canonada o de pou, i segellat i arrebossat de
la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF i plànols i especificacions de la DF.

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE

d250

CANTIDAD

3,000
2,000
8,000
12,200
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

CUADRO DE PRECIOS 1

RESUMEN

01

AMPLIACIÓ VORERA B2

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01.01.01

ml

PRECIO

CÓDIGO

01.03

TALL AMB DISC

REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

MOVIMENTS DE TERRES
m3

m3

28,07

01.03.01.05

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.02.01

ut

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A
MATERIAL ADEQUAT

6,42

01.03.03

EQUIPAMENTS

01.03.03.01

m

2,25

01.03.03.02

BASE DE FORMIGO HM-200 - 15CM VORERA-20CM CALÇADA

PAVIMENT DE PANOT 20X20X8CM COL.LOCAT AMB MORTER

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20X20X4 CM RATLLAT O DE BOTONS
SEGONS EL CAS

01.03.03.08

PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

ut

VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10MM GRUIX I 300MM ALÇADA AMB RODÓ
SUPERIOR DE 2CM DE DIÀMETRE

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària amb rodó superior de 2cm de diàmetre, inclòs elements metàlꞏlics
d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou excavació i càrrega i transport terres abocador i canon.

25,00

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
425X425X35MM

ut

41,38

LLUMENERA LED TIPUS SCL CITIMAX AMB FIXACIÓ VB DE CARANDINI O
EQUIVALENT ,DE COLOR PLATA, AMB EQUIP I LÀMPADA DE LED.DE 25W

Llumenera

LED

tipus

SCL

CITIMAX

amb

fixació

401,04

VB2

(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC) de Carandini o
equivalent de 25W 4000K,de color gris plata, amb equip i làmpada de

29,59

led. Amb

Driver model titanium de Philips o equivalent, regula‐

ble, amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ml

pa

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, ratllat per invidents o
de botons segons el cas , preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

01.02.08

3,32

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 425x425x35
mm tipus TH40 de Benito Urban o equivalent i de 25 kg de pes, colꞏlocat amb morter. (Si coincideix amb una zona de pas de vehicles haurà
de ser D400)

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m2

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

58,49

Paviment de panot de 20x20cm i 8cm de gruix, color gris, preu
superior col.locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment i
enllerdat de morter. Per la zona de pas de vehicles

01.02.04

m

VEINTICINCO EUROS
01.03.03.07

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
m2

26,31

Partida per la connexió de l'enllumenat públic a la línia existent d'enllumenat.

88,57

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de 15cm en vorera i 20cm en calçada. Inclou
la realització de forats repartits per tota la llosa per tal que l'aigua que
s'infiltra pel paviment no es quedi estancada i baixi cap a la terra.

01.02.03

PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA A.GALV. 500X500X3MM

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.03.06

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m3

u

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada

28,75

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
01.02.02

300,00

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.03.04

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
PAVIMENT PANOT P/VORER ,20X20X4CM,PREU ALT.,COL.TRUC MACET.

PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada 50x50cm per 3mm de gruix
i soterrada.

4,41

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

PAVIMENTACIÓ

PA

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memoria tècnica i modificacions en quadre d'enllumenat públic existent en
cas necessari (canvi d' icp, iga, cablejat...) corresponents a la nova potència

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

m2

8,64

TRESCIENTOS EUROS

EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

01.02.01

COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REPÀS+PICON.SÒL RASA,AMPL.>2M,M.MEC.,95%PM

01.02

108,64

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2 per a xarxa de terra.

01.03.03.03
m3

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x60 cm, per a instalꞏlacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10
cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

01.01.02.09

3,59

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
m2

10,36

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

OBRA CIVIL

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.
01.01.02.08

m3

01.03.02

12,18

DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m3

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

8,08

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
01.01.02.07

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

51,41

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.06

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
m3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SORRA DE PEDRA C

3,59

Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
01.01.02.06

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m3

10,75

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
01.01.02.04

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra calcarea en tongades de 25 cm com a maxim.

VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
m3

m3

DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.04

Subministrament i col.locació de base de tot-u artificial ZA-40, amb
transport a peu d'obra, estesa i piconatge del material al 98% del PM.
01.01.02.02

2,98

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria amb material adequat (no inclou material), segons Plec de Condicions, en tongades de 25 cm, com
a màxim, amb humectació i compactació del 95% PM

11,44

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.02.01

m2

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
01.03.01.03

Demolició de panot o paviment de lloses de formigó (inclou guals) i base de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, de forma manual
o mecànica, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

MOVIMENTS DE TERRES

10,65

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.02

DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ

01.01.02

EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m2

XARXA D'ENLLUMENAT

01.03.01.01

122,18

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb
excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb
graves. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador
01.01.01.04

PRECIO

01.03.01
6,82

SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ut

RESUMEN

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Tall en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
01.01.01.02

UD

CUATROCIENTOS UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
57,20

01.03.03.09

ml

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

0,43

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització
CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.03.10

ut

COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, TIPUS NIKOLSON, DE 5 M
D'ALÇÀRIA,AMB PROTECCIÓ ANTIORINS RILSA O EQUIVALENT

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

495,35

01.05.12

m2

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.05.13

2,20

01.05.14

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

3,63

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

m3

EXCAVACIO DE RASES I POUS

1.200,00

Seguretat i Salut, segons Estudi Bàsic de Seguretat i Salut detallat a
l'annex de la memòria per ampliació vorera B2

ut

EQUIP SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V, 1 ESTACIONS

01.05.01

m

01.05.18
TUB PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

5,87

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

CANONADA DEG.17MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.

3,39

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instalꞏlada superficialment,
fixada amb piquetes colꞏlocades cada 5 m. Inclou excavació 10x10cm i
reomplert.
u

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS, DE 600X600MM MIDA EXTERIOR, B125 TIPUS FC2S048048AVOT

PERICÓ REGIST,P/INSTAL.SERVEIS FORM.PREFABRICAT,60X60X65CM,FONS

m3

TERRA VEGETAL JARDINERIA CAT.MITJA,GRANEL,ESCAMP.RETRO.PETITA+M.

98,66

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
m

TUB PE 40,DN=40MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

01.06

MURS

01.06.01

m2

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

0,43

REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA

BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1"

2,98

m3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

3,59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.06.05

100,50

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig XCZ 100 PRF
de Rain Bird o equivalent amb regulador de pressió i connexió a
cable de comandament del programador. Incloses les connexions
amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p. p d'accessoris.

m2

FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2

3,19

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
ut

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

44,26

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

01.05.09

m2

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06.04

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
m3

10,65

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització
01.05.08

EXCAVACIO DE RASES I POUS

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06.03

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ml

m3

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

3,32

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada
01.05.07

12,97

DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.06.02

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ DE NETEJA, EN BASE DE L

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

7,64

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
01.05.06

44,32

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instalꞏlacions de serveis, colꞏlocat sobre fons de
20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

01.05.05

172,12

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.05.19

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.03

ut

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de 600x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S048048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades i marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg Parcs i Jardins

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
01.05.02

497,43

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MIL DOSCIENTOS EUROS

REG

10,65

Subministre i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estacions,
per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions
85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc.
Es comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té un grau de protecció IP68 i s'hi poden
connectar fins a 4 estacions. Es pot activar de manera manual
amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de manera remota amb qualsevol dispositiu connectat a Internet. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al sistema de telegestió.

Partida alçada a justificar pel compliment del pressupost del Pla de

01.05

3,59

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05.17

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.01

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

s'han de fer a fanals.

SEGURETAT I SALUT

m3

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.16

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en
tub.Les connexions a cablejat existent no es poden fer a arquetes,

01.04

10,36

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ml

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXTRACCIÓ DE CABLEJAT EXISTENT DINS DEL CORRUGAT

Extreure cablejat RVFV 4X6MM2 existent del corrugat realitzat
en la fase de la urbanització de la zona verda. En cas de poder-ho aprofitar s'utilitzarà o si no es portarà a abocador inclou
canon.
01.03.03.12

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ml

2,98

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

Subministrament i colꞏlocació de columna d'acer galvanitzat de 5m d'alçada tipus NIKOLSON. Inclou excavació de fonamentació, càrrega i
transport a abocador de terres sobrants i realització de fonamentació i
p.p de cablejat interior.Inclou la protecció antiorins de Rilsan o equivalent

01.03.03.11

PRECIO

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.06.06

m2

APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

20,54

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 3 i fins a 4 m
d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.05.10

u

BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

166,90

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 amb rosca Barcelona,
caixa i bastiment de fosa. Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
01.05.11

ut

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

177,09

Partida alçada per la connexió a la xarxa de reg existent. Inclou
enderroc i reposició de paviment en cas necessari i càrrega i
transport de material sobrant a abocador i canon. Tot inclòs.
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

01.06.07

m3

ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METÀL·LICA DE FILFERRO D'ACER
GALVANITZAT DE DIÀMETRE 2,4 MM, I 8X10 C

Estructura de gabions de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert
amb pedra granítica d'aportació inclosa, col·locada amb mitjans
mecànics. Inclou part proporcional de treballs i materials per a
col·locació de barana.
CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

120,35

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

01.06.08

m3

REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

26,29

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.07.03.01

ml

TUB DE PE 250 MM

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m3

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

10,36

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06.10

m3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

12,18

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.03.02

m3

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A
MATERIAL ADEQUAT

6,42

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

MOVIMENT DE TERRES

01.07.01.01

m3

EXCAVACIO DE RASES I POUS

10,65

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.
m2

01.07.03.04

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

u

CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

u

BASTIMENT I REIXA PERICÓ SERVEIS DE 575X575X35mm

01.07.01.03

m3

2,98

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.07.03.05

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

10,36

ut

SIFÓ DIÀM.250

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
m3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

3,59

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07.01.05

m3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE

186,56

Suministre i col.locació de sifó de diàmetre 250mm

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
01.07.01.04

78,43

Bastiment i reixa per a pericó, de fosa grisa de 575x575x35mm tipus
RP60FR de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

335,71

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.07.01.02

24,83

Connexió a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho preparat per l'entrada de la canonada o de pou, i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la
DF i plànols i especificacions de la DF.

XARXA SANEJAMENT

01.07.01

DRENATGE FORMAT AMB EL SISTEMA DRENOTUBE

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.07.03.03

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07

ml

Drenatge format amb el sistema drenotube format per tub de polietilè
de diàmetre 160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil, col.locat al fons de la rasa. Inclòs p.p. maneguets i peces de connexió.

DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.06.11

14,33

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa de diàmetre exterior
250 mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar
i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular
SN 8kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, subministrament en
tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre
tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui, amb grau de
dificultat mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, entroncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta,
col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb
sikadur i formigonat. Inclos proves. Inclòs transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

01.06.09

PRECIO

14,34

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

01.08

MOBILIARI URBÀ

01.08.01

ml

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls,
formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm

45,88

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls, formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8
cm tractat a l'autoclau i travesser de fusta de diam. 8 cm situat a
22 cm col·locat sobre gabió cada 2 metres. Inclou tots els treballs i elements d'ancoratge al gabió.
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07.01.06

m3

INCREMENT PER EXCAVACIÓ AMB MINAT DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS,
I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, TOT SEGONS

47,30

Increment per excavació amb minat de serveis , amb mitjans
manuals, i amb les terres deixades a la vora, tot segons indicacions de la DF i tots els mitjans auxiliars, de protecció i estintolament necessaris.
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.07.02

OBRA CIVIL

01.07.02.01

m2

CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

12,78

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat
20mm, abocat des de camió.
DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.02.02

m3

FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

87,29

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.
OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.07.02.03

ut

PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

222,14

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm per fer-la sorrall,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.07.03

EQUIPAMENTS

13
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

CUADRO DE PRECIOS 2

RESUMEN

01

AMPLIACIÓ VORERA B2

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01.01.01

ml

PRECIO

ut

UD

01.02.03

m2

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

4,82000
1,93000
0,07000

TOTAL PARTIDA...................................................
REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

6,82

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

61,77000
21,17000
39,24000

01.02.04

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

32,46000
0,07000
25,95000

m2

TOTAL PARTIDA...................................................
PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20X20X4 CM RATLLAT O DE BOTONS
SEGONS EL CAS

58,49

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, ratllat per invidents o
de botons segons el cas , preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

TOTAL PARTIDA...................................................

122,18

01.02.08

TOTAL PARTIDA...................................................

ml

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

19,07000
0,05000
10,46000

TOTAL PARTIDA...................................................
VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10MM GRUIX I 300MM ALÇADA AMB RODÓ
SUPERIOR DE 2CM DE DIÀMETRE

29,59

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària amb rodó superior de 2cm de diàmetre, inclòs elements metàlꞏlics
d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou excavació i càrrega i transport terres abocador i canon.

DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ

Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,47000
3,96000
11,44

01.03

MOVIMENTS DE TERRES

01.03.01

MOVIMENTS DE TERRES

01.01.02.01

m3

01.03.01.01

m3

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

Subministrament i col.locació de base de tot-u artificial ZA-40, amb
transport a peu d'obra, estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,18000
6,52000
20,37000

TOTAL PARTIDA...................................................
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

28,07

01.01.02.04

m3

m3

Resto de obra y materiales ....................................

3,59000

TOTAL PARTIDA...................................................
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI

3,59
01.03.01.03

Maquinaria..............................................................

8,08000

TOTAL PARTIDA...................................................
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

8,08

m3

m2

Maquinaria..............................................................

12,18000

TOTAL PARTIDA...................................................
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A
MATERIAL ADEQUAT

12,18
01.03.01.05

m3

m2

m3

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,55000
0,39000
0,04000

TOTAL PARTIDA...................................................

2,98

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................

7,30000
3,45000

TOTAL PARTIDA...................................................

10,75

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SORRA DE PEDRA C

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

6,08000
9,25000
36,08000

TOTAL PARTIDA...................................................

51,41

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Maquinaria..............................................................

10,36000

6,42

TOTAL PARTIDA...................................................
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

10,36

01.03.01.06

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,40000
0,83000
0,02000

TOTAL PARTIDA...................................................

2,25

Maquinaria..............................................................

4,41000

TOTAL PARTIDA...................................................

4,41

01.03.02

OBRA CIVIL

01.03.02.01

ut

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

19,07000
0,05000
9,62000

TOTAL PARTIDA...................................................

28,75

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

01.03.03

EQUIPAMENTS

01.03.03.01

m

3,59

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

24,54000
0,07000
84,03000

TOTAL PARTIDA...................................................

108,64

COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2 per a xarxa de terra.

01.03.03.02

14,82000
0,76000
73,00000

3,59000

TOTAL PARTIDA...................................................
PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT

BASE DE FORMIGO HM-200 - 15CM VORERA-20CM CALÇADA

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de 15cm en vorera i 20cm en calçada. Inclou
la realització de forats repartits per tota la llosa per tal que l'aigua que
s'infiltra pel paviment no es quedi estancada i baixi cap a la terra.

Resto de obra y materiales ....................................

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x60 cm, per a instalꞏlacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10
cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PAVIMENT PANOT P/VORER ,20X20X4CM,PREU ALT.,COL.TRUC MACET.

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.

01.02.02

10,65

6,42000

EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

01.02.01

TOTAL PARTIDA...................................................
REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

TOTAL PARTIDA...................................................

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

PAVIMENTACIÓ

1,86000
8,75000
0,03000

Resto de obra y materiales ....................................
REPÀS+PICON.SÒL RASA,AMPL.>2M,M.MEC.,95%PM

01.02

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

01.01.02.09

EXCAVACIO DE RASES I POUS

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra calcarea en tongades de 25 cm com a maxim.

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

01.01.02.08

57,20

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria amb material adequat (no inclou material), segons Plec de Condicions, en tongades de 25 cm, com
a màxim, amb humectació i compactació del 95% PM

01.03.01.04

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

01.01.02.07

TOTAL PARTIDA...................................................

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

01.01.02.06

7,69000
49,53000

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

01.03.01.02

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

XARXA D'ENLLUMENAT

01.01.02

m3

88,57

PAVIMENT DE PANOT 20X20X8CM COL.LOCAT AMB MORTER

TALL AMB DISC

Demolició de panot o paviment de lloses de formigó (inclou guals) i base de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, de forma manual
o mecànica, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

01.01.02.02

PRECIO

Paviment de panot de 20x20cm i 8cm de gruix, color gris, preu
superior col.locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment i
enllerdat de morter. Per la zona de pas de vehicles

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb
excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb
graves. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador

01.01.01.04

RESUMEN
TOTAL PARTIDA...................................................

Tall en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

01.01.01.02

CÓDIGO

PA

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

6,66000
1,98000

TOTAL PARTIDA...................................................

8,64

PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES.

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memoria tècnica i modificacions en quadre d'enllumenat públic existent en
cas necessari (canvi d' icp, iga, cablejat...) corresponents a la nova potència
TOTAL PARTIDA...................................................

300,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

01.03.03.03

u

PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA A.GALV. 500X500X3MM

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.02

m

CANONADA DEG.17MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada 50x50cm per 3mm de gruix
i soterrada.

01.03.03.04

m

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,99000
17,33000

TOTAL PARTIDA...................................................

26,31

01.03.03.06

pa

01.05.03

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,44000
1,88000

TOTAL PARTIDA...................................................
PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

3,32

Partida per la connexió de l'enllumenat públic a la línia existent d'enllumenat.
TOTAL PARTIDA...................................................
01.03.03.07

ut

ut

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,79000
1,61000

TOTAL PARTIDA...................................................
PERICÓ REGIST,P/INSTAL.SERVEIS FORM.PREFABRICAT,60X60X65CM,FONS

3,39

17,93000
23,46000

TOTAL PARTIDA...................................................
LLUMENERA LED TIPUS SCL CITIMAX AMB FIXACIÓ VB DE CARANDINI O
EQUIVALENT ,DE COLOR PLATA, AMB EQUIP I LÀMPADA DE LED.DE 25W

41,38

Llumenera

LED

tipus

SCL

CITIMAX

amb

fixació

m

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

40,98000
20,69000
36,99000

TOTAL PARTIDA...................................................
TUB PE 40,DN=40MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

98,66

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa

25,00

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
425X425X35MM

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instalꞏlacions de serveis, colꞏlocat sobre fons de
20 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació

01.05.05

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 425x425x35
mm tipus TH40 de Benito Urban o equivalent i de 25 kg de pes, colꞏlocat amb morter. (Si coincideix amb una zona de pas de vehicles haurà
de ser D400)

01.03.03.08

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instalꞏlada superficialment,
fixada amb piquetes colꞏlocades cada 5 m. Inclou excavació 10x10cm i
reomplert.

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada

01.05.06

m

led. Amb

ml

ut

01.05.07

ml

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

18,75000
382,28000

TOTAL PARTIDA...................................................

401,04

01.05.08

1,44000
1,88000

ml

TOTAL PARTIDA...................................................

3,32

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,25000
0,18000

TOTAL PARTIDA...................................................
REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA

0,43

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,25000
0,18000

TOTAL PARTIDA...................................................
COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, TIPUS NIKOLSON, DE 5 M
D'ALÇÀRIA,AMB PROTECCIÓ ANTIORINS RILSA O EQUIVALENT

0,43

01.05.09

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

34,23000
51,35000
409,78000

TOTAL PARTIDA...................................................

495,35

EXTRACCIÓ DE CABLEJAT EXISTENT DINS DEL CORRUGAT

ml

ut

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

9,64000
14,82000
19,80000

TOTAL PARTIDA...................................................

44,26

BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1"

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig XCZ 100 PRF
de Rain Bird o equivalent amb regulador de pressió i connexió a
cable de comandament del programador. Incloses les connexions
amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p. p d'accessoris.

01.05.10

Extreure cablejat RVFV 4X6MM2 existent del corrugat realitzat
en la fase de la urbanització de la zona verda. En cas de poder-ho aprofitar s'utilitzarà o si no es portarà a abocador inclou
canon.

01.03.03.12

7,64

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

Driver model titanium de Philips o equivalent, regula‐

Subministrament i colꞏlocació de columna d'acer galvanitzat de 5m d'alçada tipus NIKOLSON. Inclou excavació de fonamentació, càrrega i
transport a abocador de terres sobrants i realització de fonamentació i
p.p de cablejat interior.Inclou la protecció antiorins de Rilsan o equivalent

01.03.03.11

TOTAL PARTIDA...................................................

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

VB2

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

01.03.03.10

4,21000
3,43000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, muntat com a canalització soterrada

ble, amb reducció del 30% de potència a partir de les 23 h.

01.03.03.09

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................
TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC) de Carandini o
equivalent de 25W 4000K,de color gris plata, amb equip i làmpada de

PRECIO

u

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

21,30000
79,20000

TOTAL PARTIDA...................................................

100,50

BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 amb rosca Barcelona,
caixa i bastiment de fosa. Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,17000
0,03000

TOTAL PARTIDA...................................................
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

2,20

01.05.11

40,30000
126,60000

TOTAL PARTIDA...................................................

166,90

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

Partida alçada per la connexió a la xarxa de reg existent. Inclou
enderroc i reposició de paviment en cas necessari i càrrega i
transport de material sobrant a abocador i canon. Tot inclòs.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en
tub.Les connexions a cablejat existent no es poden fer a arquetes,
s'han de fer a fanals.

ut

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

01.05.12

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

162,22000
9,71000
5,15000

TOTAL PARTIDA...................................................

177,09

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

01.04
01.04.01

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,17000
1,46000

TOTAL PARTIDA...................................................

3,63

SEGURETAT I SALUT
PA

01.05.13

m3

Partida alçada a justificar pel compliment del pressupost del Pla de
Seguretat i Salut, segons Estudi Bàsic de Seguretat i Salut detallat a
l'annex de la memòria per ampliació vorera B2

01.05

REG

01.05.01

m

2,55000
0,39000
0,04000

TOTAL PARTIDA...................................................

2,98

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

TOTAL PARTIDA...................................................

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.200,00

01.05.14

01.05.16

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,68000
2,19000

TOTAL PARTIDA...................................................

5,87

10,36000

TOTAL PARTIDA...................................................
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

10,36

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TUB PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa

m3

Maquinaria..............................................................

m3

Resto de obra y materiales ....................................

3,59000

TOTAL PARTIDA...................................................

3,59

EXCAVACIO DE RASES I POUS

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,86000
8,75000
0,03000

TOTAL PARTIDA...................................................

10,65

17

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.17

ut

EQUIP SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V, 1 ESTACIONS

CUADRO DE PRECIOS 2
PRECIO

Subministre i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estacions,
per a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions
85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc.
Es comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té un grau de protecció IP68 i s'hi poden
connectar fins a 4 estacions. Es pot activar de manera manual
amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de manera remota amb qualsevol dispositiu connectat a Internet. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al sistema de telegestió.
01.05.18

ut

TOTAL PARTIDA...................................................
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS, DE 600X600MM MIDA EXTERIOR, B125 TIPUS FC2S048048AVOT

01.06.09

m3

01.06.10

01.06.11

TOTAL PARTIDA...................................................
TERRA VEGETAL JARDINERIA CAT.MITJA,GRANEL,ESCAMP.RETRO.PETITA+M.

172,12

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

MURS
m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,95000
4,11000
34,27000

TOTAL PARTIDA...................................................

44,32

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ DE NETEJA, EN BASE DE L

01.07

m3

m2

m3

m2

m2

01.07.01.02

m3

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,59000
7,37000

TOTAL PARTIDA...................................................

12,97

EXCAVACIO DE RASES I POUS

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,86000
8,75000
0,03000

01.07.01.03

TOTAL PARTIDA...................................................

10,65

01.07.01.04

12,18

Resto de obra y materiales ....................................

6,42000

TOTAL PARTIDA...................................................

6,42

XARXA SANEJAMENT
EXCAVACIO DE RASES I POUS

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,86000
8,75000
0,03000

TOTAL PARTIDA...................................................

10,65

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,55000
0,39000
0,04000

TOTAL PARTIDA...................................................

2,98

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,55000
0,39000
0,04000

TOTAL PARTIDA...................................................
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

2,98

Resto de obra y materiales ....................................

3,59000

TOTAL PARTIDA...................................................

3,59

FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2

m3

Maquinaria..............................................................

10,36000

TOTAL PARTIDA...................................................
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

10,36

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

01.07.01.05

m3

Resto de obra y materiales ....................................

3,59000

TOTAL PARTIDA...................................................
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE

3,59

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

01.07.01.06

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,30000
8,96000
0,08000

TOTAL PARTIDA...................................................
INCREMENT PER EXCAVACIÓ AMB MINAT DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS,
I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, TOT SEGONS

14,34

Increment per excavació amb minat de serveis , amb mitjans
manuals, i amb les terres deixades a la vora, tot segons indicacions de la DF i tots els mitjans auxiliars, de protecció i estintolament necessaris.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,62000
1,57000

TOTAL PARTIDA...................................................
APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

3,19

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

18,90000
1,65000

TOTAL PARTIDA...................................................
ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METÀL·LICA DE FILFERRO D'ACER
GALVANITZAT DE DIÀMETRE 2,4 MM, I 8X10 C

20,54

01.07.02

OBRA CIVIL

01.07.02.01

m2

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

46,60000
0,70000

TOTAL PARTIDA...................................................

47,30

CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat
20mm, abocat des de camió.

01.07.02.02

m3

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,59000
7,19000

TOTAL PARTIDA...................................................

12,78

FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

35,85000
42,04000
42,47000

TOTAL PARTIDA...................................................
REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

120,35

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

12,18000

TOTAL PARTIDA...................................................
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A
MATERIAL ADEQUAT

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Estructura de gabions de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert
amb pedra granítica d'aportació inclosa, col·locada amb mitjans
mecànics. Inclou part proporcional de treballs i materials per a
col·locació de barana.

01.06.08

m3

Maquinaria..............................................................

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 3 i fins a 4 m
d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

01.06.07

10,36

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

01.06.06

m3

10,36000

MOVIMENT DE TERRES

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

01.06.05

26,29

TOTAL PARTIDA...................................................
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

m3

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

01.06.04

TOTAL PARTIDA...................................................

Maquinaria..............................................................

01.07.01.01

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a
la vora.

01.06.03

0,47000
1,11000
24,72000

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

01.07.01

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

01.06.02

PRECIO
Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.
23,05000
149,08000

01.06.01

m3

RESUMEN

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

497,43

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

01.06

UD

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de 600x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S048048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades i marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg Parcs i Jardins

01.05.19

CÓDIGO

01.07.02.03

ut

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,25000
77,03000

TOTAL PARTIDA...................................................

87,29

PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm per fer-la sorrall,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix inclosa i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

161,53000
0,19000
60,42000

TOTAL PARTIDA...................................................

222,14

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.07.03

EQUIPAMENTS

01.07.03.01

ml

PRECIO

TUB DE PE 250 MM

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa de diàmetre exterior
250 mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar
i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular
SN 8kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, subministrament en
tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre
tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui, amb grau de
dificultat mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, entroncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta,
col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb
sikadur i formigonat. Inclos proves. Inclòs transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

01.07.03.02

ml

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,45000
6,88000

TOTAL PARTIDA...................................................

14,33

DRENATGE FORMAT AMB EL SISTEMA DRENOTUBE

Drenatge format amb el sistema drenotube format per tub de polietilè
de diàmetre 160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil, col.locat al fons de la rasa. Inclòs p.p. maneguets i peces de connexió.

01.07.03.03

u

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,38000
17,45000

TOTAL PARTIDA...................................................
CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

24,83

Connexió a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho preparat per l'entrada de la canonada o de pou, i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la
DF i plànols i especificacions de la DF.

01.07.03.04

u

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

256,05000
53,49000
26,17000

TOTAL PARTIDA...................................................

335,71

BASTIMENT I REIXA PERICÓ SERVEIS DE 575X575X35mm

Bastiment i reixa per a pericó, de fosa grisa de 575x575x35mm tipus
RP60FR de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.

01.07.03.05

ut

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

23,05000
55,39000

TOTAL PARTIDA...................................................

78,43

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

11,37000
175,20000

TOTAL PARTIDA...................................................

186,56

SIFÓ DIÀM.250

Suministre i col.locació de sifó de diàmetre 250mm

01.08

MOBILIARI URBÀ

01.08.01

ml

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls,
formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls, formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8
cm tractat a l'autoclau i travesser de fusta de diam. 8 cm situat a
22 cm col·locat sobre gabió cada 2 metres. Inclou tots els treballs i elements d'ancoratge al gabió.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

28,40000
17,49000

TOTAL PARTIDA...................................................

45,88
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

01

AMPLIACIÓ VORERA B2

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01

ENDERROCS I DEMOLICIONS

01.01.01.01

ml

TALL AMB DISC

PRECIO

IMPORTE

ut

REALITZACIÓ DE CALES PER A COMPROVACIÓ I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

RESUMEN

01.03.01.04

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SORRA DE PEDRA C

01.03.01.05

m2 DEMOL.PAVIMENT PANOT O DE LLOSES DE FORMIGÓ

55,20

6,82

376,46

3,00

122,18

366,54

19,92

11,44

227,88

01.03.01.06

Demolició de panot o paviment de lloses de formigó (inclou guals) i base
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, de forma manual o mecànica, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

TOTAL 01.01.01......................................................................................
01.01.02

MOVIMENTS DE TERRES

01.01.02.01

m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL

12,98

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

28,07

m3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESI

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

5,61

3,59

20,14

m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL
ADEQUAT

5,61

8,08

45,33

m2 REPÀS+PICON.SÒL RASA,AMPL.>2M,M.MEC.,95%PM

44,29

12,18

539,45

m3 EXCAV/CÀRREGA TERRA P/CAIX.PAV.,TERRENY COMPACT.,M

OBRA CIVIL
ut

44,29

6,42

EQUIPAMENTS

01.03.03.01

m

01.03.03.02

01.03.03.03

01.03.03.06

350,50

2,25

788,63

4,41

01.03.03.07

20,64

107,70

28,75

m2 PAVIMENT DE PANOT 20X20X8CM COL.LOCAT AMB MORTER

m2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20X20X4 CM RATLLAT O DE BOTONS
SEGONS EL CAS

ml

VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10MM GRUIX I 300MM ALÇADA AMB RODÓ
SUPERIOR DE 2CM DE DIÀMETRE

PA PARTIDA ALÇADA PER A LEGALITZACIÓ DE LES LÍNIES.

u

PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA A.GALV. 500X500X3MM

m

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

pa

PARTIDA PER CONNEXIONAT O DESCONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT

ut

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 425X425X35MM

ut

LLUMENERA LED TIPUS SCL CITIMAX AMB FIXACIÓ VB DE CARANDINI O EQUIVALENT
,DE COLOR PLATA, AMB EQUIP I LÀMPADA DE LED.DE 25W

LED

MOVIMENTS DE TERRES
m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

88,57

ml
ut

1.372,84

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

01.03.01.03

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL ADEQUAT

01.03.03.11
12,00

58,49

701,88

5,04

29,59

149,13

80,25

57,20

4.590,30

9.910,53

300,00

300,00

3,00

26,31

78,93

20,00

3,32

66,40

4,00

25,00

100,00

4,00

41,38

165,52

6,00

401,04

2.406,24

tipus

SCL

CITIMAX

amb

fixació

8,00

0,43

3,44

6,00

495,35

2.972,10

86,00

2,20

189,20

118,00

3,63

428,34

VB2

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS
COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, TIPUS NIKOLSON, DE 5 M
D'ALÇÀRIA,AMB PROTECCIÓ ANTIORINS RILSA O EQUIVALENT

ml

EXTRACCIÓ DE CABLEJAT EXISTENT DINS DEL CORRUGAT

Extreure cablejat RVFV 4X6MM2 existent del corrugat realitzat en la
fase de la urbanització de la zona verda. En cas de poder-ho aprofitar s'utilitzarà o si no es portarà a abocador inclou canon.
01.03.03.12

ml

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub.Les
connexions a cablejat existent no es poden fer a arquetes, s'han de fer a fanals.

TOTAL 01.03.03......................................................................................

6.882,97

TOTAL 01.03...........................................................................................

7.748,96

01.04

SEGURETAT I SALUT

01.04.01

PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1,00

1.200,00

1.200,00

TOTAL 01.04...........................................................................................

1.200,00

Partida alçada a justificar pel compliment del pressupost del Pla de Se8,99

10,65

95,74

11,04

2,98

32,90

0,96

10,75

10,32

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria amb material adequat (no inclou
material), segons Plec de Condicions, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb humectació i compactació del 95% PM

1,00

Subministrament i colꞏlocació de columna d'acer galvanitzat de 5m d'alçada tipus NIKOLSON. Inclou excavació de fonamentació, càrrega i transport
a abocador de terres sobrants i realització de fonamentació i p.p de cablejat interior.Inclou la protecció antiorins de Rilsan o equivalent

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
01.03.01.02

172,80

ducció del 30% de potència a partir de les 23 h.

01.03.03.10
15,50

XARXA D'ENLLUMENAT

01.03.01.01

8,64

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

TOTAL 01.02...........................................................................................

01.03.01

20,00

Driver model titanium de Philips o equivalent, regulable, amb re‐

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària
amb rodó superior de 2cm de diàmetre, inclòs elements metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou excavació i càrrega i
transport terres abocador i canon.

01.03

543,20

lent de 25W 4000K,de color gris plata, amb equip i làmpada de led. Amb

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, ratllat per invidents o de
botons segons el cas , preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
01.02.08

TOTAL 01.03.02......................................................................................
COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2

Llumenera

01.03.03.09

Paviment de panot de 20x20cm i 8cm de gruix, color gris, preu superior col.locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment i enllerdat de morter. Per la zona de pas de vehicles
01.02.04

543,20

3.096,38

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat de 15cm en vorera i 20cm en calçada. Inclou la realització
de forats repartits per tota la llosa per tal que l'aigua que s'infiltra pel paviment no es quedi estancada i baixi cap a la terra.
01.02.03

108,64

(SCL.L034.AS2.VB2.C9.LRC.S‐REG.CI.C‐PROTEC) de Carandini o equiva-

3.033,76

m3 BASE DE FORMIGO HM-200 - 15CM VORERA-20CM CALÇADA

5,00

Partida per la connexió de l'enllumenat públic a la línia existent d'enllumenat.

01.03.03.08
4,68

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, de 4 pastilles, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
01.02.02

322,79

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 425x425x35 mm
tipus TH40 de Benito Urban o equivalent i de 25 kg de pes, colꞏlocat amb
morter. (Si coincideix amb una zona de pas de vehicles haurà de ser D400)

TOTAL 01.01...........................................................................................
PAVIMENTACIÓ

TOTAL 01.03.01......................................................................................

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

284,34

2.062,88

m2 PAVIMENT PANOT P/VORER ,20X20X4CM,PREU ALT.,COL.TRUC MACET.

34,61

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT

01.03.03

01.03.03.04

TOTAL 01.01.02......................................................................................

01.02.01

3,59

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x60 cm, per a instalꞏlacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix inclosa i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb pala excavadora i càrrega sobre camió.

01.02

9,64

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada 50x50cm per 3mm de gruix i soterrada.

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
01.01.02.09

99,87

Partida alçada per a legalitació de les línies. Inclou realització de memoria
tècnica i modificacions en quadre d'enllumenat públic existent en cas necessari (canvi d' icp, iga, cablejat...) corresponents a la nova potència

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat
segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.
01.01.02.08

10,36

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35
mm2 per a xarxa de terra.

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM
01.01.02.07

9,64

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

01.03.02.01

Transport de terres a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
01.01.02.06

49,35

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

01.03.02

364,35

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
01.01.02.04

IMPORTE

51,41

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

970,88

Subministrament i col.locació de base de tot-u artificial ZA-40, amb transport a peu d'obra, estesa i piconatge del material al 98% del PM.
01.01.02.02

PRECIO

0,96

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment amb graves. Inclòs càrrega i transport de terres sobrants a abocador
01.01.01.04

CANTIDAD

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra calcarea en tongades de
25 cm com a maxim.

Tall en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
01.01.01.02

CÓDIGO

guretat i Salut, segons Estudi Bàsic de Seguretat i Salut detallat a l'annex
de la memòria per ampliació vorera B2

PRESUPUESTO
CÓDIGO

PRESUPUESTO

RESUMEN

01.05

REG

01.05.01

m

TUB PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,00

5,87

528,30

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
01.05.02

m

CANONADA DEG.17MM,DEGOTERS C/33CM,SUPERF.

u

PERICÓ REGIST,P/INSTAL.SERVEIS FORM.PREFABRICAT,60X60X65CM,FONS

m

TUB PE 40,DN=40MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,DIFIC.MI

3,39

m

TUB FLEX.CORRU.PE,DN=90MM,RESIST.XOC 7,CANAL.SOT.

ml

CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

01.05.08

m3 REBLIMENT AMB SORRA DE 0 A 5 MM EN LLIT I ARRONYONAT DE CANONADA

2,00

98,66

197,32

158,00

7,64

1.207,12

160,50

3,32

BY PAS SECTORIAL FORMAT PER ELECTROVÀLVULA DE 1"

u

BOCA REG,1''1/2,,ENTRADA LAT.,CAIXA,BAST.FOSA

152,00

0,43

65,36

20,16

44,26

892,28

2,00

100,50

201,00

01.06.04

ut

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

01.05.13

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

01.06.05

2,00

166,90

333,80

1,00

177,09

01.06.07

01.06.09

67,20

2,98

200,26

24,19

10,36

250,61

24,19

3,59

ut

EQUIP SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V, 1 ESTACIONS

01.06.11

ut

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE 600X600MM MIDA EXTERIOR, B125 TIPUS FC2S048048AVOT

10,65

214,70

2,00

497,43

m3 TERRA VEGETAL JARDINERIA CAT.MITJA,GRANEL,ESCAMP.RETRO.PETITA+M.

602,40

34,10

3,19

108,78

21,00

20,54

431,34

77,00

120,35

9.266,95

25,30

26,29

665,14

167,80

10,36

1.738,41

59,68

12,18

726,90

59,68

6,42

383,15

TOTAL 01.06...........................................................................................

15.719,41

m2 FELTRE GEOTEXTIL AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2

m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%

m3 ESTRUCTURA DE GABIONS DE TELA METÀL·LICA DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 2,4 MM, I 8X10 C

m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A

m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ CLASSIFICADES COM A MATERIAL
ADEQUAT

XARXA SANEJAMENT

01.07.01

MOVIMENT DE TERRES

01.07.01.01

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

54,86

10,65

584,26

59,90

2,98

178,50

35,94

10,36

372,34

35,94

3,59

129,02

24,91

14,34

357,21

3,00

47,30

141,90

TOTAL 01.07.01......................................................................................

1.763,23

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

994,86
01.07.01.02

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.
01.07.01.03

m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNA O ABOCADOR

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
01.07.01.04

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
2,00

172,12

344,24

Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de 600x600mm mida exterior, B125 tipus
FC2S048048AVOTC de EJ o equivalent, format per tapes articulades
i marc rectangular d'acer col.locat amb morter. Porta tancament de
seguretat 1/4 de volta, amb clau codificada. Amb la inscripció Reg
Parcs i Jardins
01.05.19

3,59

Subministrament de terres d'aportació, clasificades com a material adequat
segons indicacions del PG3, mesurades sobre perfil teòric amb terres compactades.

01.07

Subministre i instal.lació d'equip programador a 9V, 1 estacions, per
a telegestió del reg, equip de reduïdes dimensions 85x80x95mm, alimentat amb pila estàndard de mercat de 9Vdc. Es comunica amb
la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip té
un grau de protecció IP68 i s'hi poden connectar fins a 4 estacions.
Es pot activar de manera manual amb un imant, de manera electrònica amb una consola i de manera remota amb qualsevol dispositiu
connectat a Internet. Inclou l'equip, la instal.lació i la configuració al
sistema de telegestió.
01.05.18

167,80

m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

Rebliment i piconatge de rasa o reblert de talús, d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM

86,84

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.
01.05.17

57,37

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
01.06.10

20,16

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

2,98

Estructura de gabions de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació inclosa, col·locada amb mitjans mecànics. Inclou part proporcional de treballs i materials per a col·locació de barana.

177,09

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
01.05.16

19,25

m2 REPAS I PICONATGE DE SOL DE RASA

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 3 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals metàl.lics i fusta, per a una protecció del 30%

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i/o runa a instalꞏlació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE

1.489,30

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

01.05.14

10,65

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Partida alçada per la connexió a la xarxa de reg existent. Inclou enderroc i reposició de paviment en cas necessari i càrrega i transport
de material sobrant a abocador i canon. Tot inclòs.
01.05.12

139,84

m3 EXCAVACIO DE RASES I POUS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

01.06.08

Subministre i colocació de boca de reg de 1''1/2 amb rosca Barcelona, caixa i bastiment de fosa. Inclòs p.p. d'accesoris i connexionat.
01.05.11

249,67

Repas i piconatge de sol de rasa amb compactacio del 95% PM.

01.06.06

Subministre i muntatge de capçal per reg per degoteig XCZ 100 PRF de
Rain Bird o equivalent amb regulador de pressió i connexió a cable de
comandament del programador. Incloses les connexions amb la xarxa d'aigua, les connexions elèctriques i la col.locació en pericó soterrat i p. p d'accessoris.

01.05.10

12,97

Excavacio de rases i pous, en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs entibació de rasa fins al 80 % i terres deixades a la vora.

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.
ut

19,25

MURS

532,86

Subministre i colꞏlocació de cinta senyalització

01.05.09

IMPORTE

m2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ DE NETEJA, EN BASE DE L

01.06.03

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
01.05.07

PRECIO

01.06.01

2.774,38

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic de la marca Jimten o equivalent, i colꞏlocat al fons de la rasa
01.05.06

CANTIDAD

01.06

01.06.02
818,40

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a instalꞏlacions de serveis, colꞏlocat sobre fons de 20 cm
de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació
01.05.05

RESUMEN

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instalꞏlada superficialment, fixada amb
piquetes colꞏlocades cada 5 m. Inclou excavació 10x10cm i reomplert.
01.05.03

CÓDIGO

01.07.01.05

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
01.07.01.06

44,32

3.583,27

TOTAL 01.05...........................................................................................

12.584,29

80,85

m3 INCREMENT PER EXCAVACIÓ AMB MINAT DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS, I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA, TOT SEGONS

Increment per excavació amb minat de serveis , amb mitjans manuals, i amb les terres deixades a la vora, tot segons indicacions de
la DF i tots els mitjans auxiliars, de protecció i estintolament necessaris.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

01.07.02

OBRA CIVIL

01.07.02.01

m2 CAPA NETEJA I ANIVELLACIÓ 10CM GRUIX BASE TUBS SANEJAMENT

49,82

12,78

636,70

16,99

87,29

1.483,06

Capa de neteja i anivellament, de 10cm de gruix de formigó HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió.
01.07.02.02

m3 FORMIGÓ PER A REBLERT DE TUBS

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10mm, abocat amb cubilot.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

01.07.02.03

ut

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

222,14

1.110,70

TOTAL 01.07.02......................................................................................

3.230,46

PERICO QUAD.60X60X100CM, MAO C.10X14X29CM,P/REV.,MA

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100cm per fer-la sorrall,
amb parets de 15cm de gruix de maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de formigó de 10cm de gruix inclosa i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació.

01.07.03

EQUIPAMENTS

01.07.03.01

ml

TUB DE PE 250 MM

58,60

14,33

839,74

25,20

24,83

625,72

1,00

335,71

335,71

5,00

78,43

392,15

1,00

186,56

186,56

Tub de PE corrugat per sanejament doble capa de diàmetre exterior 250
mm de doble paret, de cara exterior de paret estructurada alveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o equivalent, rigidesa anular SN 8kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-3, subministrament en tubs de longitud màxima 6 metres.
Inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs,
filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui, amb grau de dificultat
mitjà i per a col.locar soterrat i p.p colzes, maneguets, entroncament i connexions a la xarxa principal o secundària (pou, arqueta, col.lector o embornal) mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb sikadur i formigonat.
Inclos proves. Inclòs transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada.Inclòs p.p de connexionats i peces especials.

01.07.03.02

ml

DRENATGE FORMAT AMB EL SISTEMA DRENOTUBE

Drenatge format amb el sistema drenotube format per tub de polietilè de
diàmetre 160 i reomplert amb EPS al seu voltant i geotextil, col.locat al
fons de la rasa. Inclòs p.p. maneguets i peces de connexió.
01.07.03.03

u

CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT, INCLÒS

Connexió a la xarxa general de sanejament, inclòs perforació de pou o
col.lector existent amb mitjans manuals o mecànics, per tal de deixar-ho
preparat per l'entrada de la canonada o de pou, i segellat i arrebossat de
la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF i plànols i especificacions de la DF.
01.07.03.04

u

BASTIMENT I REIXA PERICÓ SERVEIS DE 575X575X35mm

Bastiment i reixa per a pericó, de fosa grisa de 575x575x35mm tipus
RP60FR de Benito Urban o equivalent, col.locat amb morter.
01.07.03.05

ut

SIFÓ DIÀM.250

Suministre i col.locació de sifó de diàmetre 250mm

01.08

MOBILIARI URBÀ

01.08.01

ml

TOTAL 01.07.03......................................................................................

2.379,88

TOTAL 01.07...........................................................................................

7.373,57

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons detalls, formada per
muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm

5,50

45,88

252,34

Elaboració, subministrament i col·locació de barana de fusta segons
detalls, formada per muntant de fusta tornejat de diam. 8 cm tractat
a l'autoclau i travesser de fusta de diam. 8 cm situat a 22 cm col·locat sobre gabió cada 2 metres. Inclou tots els treballs i elements
d'ancoratge al gabió.
TOTAL 01.08...........................................................................................

252,34

TOTAL 01.........................................................................................................................................

57.822,86

TOTAL.............................................................................................................................................................

57.822,86

PU - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ VORERA DAVANT DE LA PARCEL.LA B2

RESUM PRESSUPOST
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PU - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ VORERA DAVANT DE LA PARCEL.LA B2

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

01

AMPLIACIÓ VORERA B2................................................................................................................................................
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES.............................................................................
3.033,76
PAVIMENTACIÓ..........................................................................................................................
9.910,53
XARXA D'ENLLUMENAT............................................................................................................
7.748,96
SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................
1.200,00
REG .............................................................................................................................................
12.584,29
MURS ..........................................................................................................................................
15.719,41
XARXA SANEJAMENT ...............................................................................................................
7.373,57
MOBILIARI URBÀ........................................................................................................................
252,34

57.822,86

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
7.516,97
6,00 % Beneficio industrial ......
3.469,37

57.822,86

Suma .....................................................

10.986,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

68.809,20

21% IVA ................................................

14.449,93

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

83.259,13

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
, febrer 2020.
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