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•

MEMÒRIA

Clau TM-00509.9-C2. (Novembre de 2.012)
•

1.-

Projecte Complementari núm. 2. Superestructura, via i catenària. Macropou-Hondures.

"Informe d'estat d'infraestructura Pou Havaneres". (Agost 2.011)

OBJECTE DEL PROJECTE
A l’annex núm.1: Antecedents, es descriu el contingut de cadascun d’aquests projectes. Si bé

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per realitzar la

cal destacar que a l’Informe d’estat d’infraestructures Pou d’Havaneres s’exposa que "es va

reparació del revestiment estructural i eliminar les filtracions al pou d'Havaneres de la Línia 9 del

construir una galeria de connexió entre el pou i el túnel del tram 3. Per a la construcció

FMB, en l’àmbit de manteniment associat a l’obra de clau TM-00509.8-C2.

d’aquesta galeria es van executar una xarxa de drens que no han estat cegats al finalitzar l’obra
i estan aportant al pou un cabal important d’aigua i degraden els elements de la estructura
metàl·lica del pou."

2.-

ANTECEDENTS

A continuació es citen els projectes antecedents d’aquest projecte:

L'aigua s'extreu del pou mitjançant bombes. El pou de bombes existent va ser instal·lat per

•

El Pla Director d'Infraestructures 2.000-2.010.

l’empresa constructora de l’obra TM-00509.8-C2 (les bombes) i TM-00509.22B.2 (el quadre de

•

Projecte Constructiu de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Subtram Sagrera-Pou

telecomandament). El telecomandament d’aquest quadre es va fer a posteriori (després de dos

tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor), Infraestructura i estacions. Clau TM-

incidents produïts amb resultat d’inundació del pou, on el quadre va quedar inutilitzat).

00509.8. (Setembre 2.004)
•

•

Projecte Modificat núm. 1 de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Subtram Sagrera-Pou

El febrer de 2.015 es va adjudicar a AudingIntraesa el present projecte constructiu de

tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor), Infraestructura i estacions. Clau TM-

“Rehabilitació i reparació del Pou d’Havaneres”, per tal de definir les actuacions necessàries per

00509.8-M1. (Juliol de 2.007)

a evitar l’entrada d’aigua al pou i reparar els elements de l’estructura malmesos per l’important

Projecte Modificat núm. 2 de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Subtram Sagrera-Pou

cabal d’aigua aportat pels drens de la galeria que no van ser segellats un cop finalitzada l’obra.

tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor), Infraestructura i estacions. Clau TM00509.8-M2. (Maig de 2.008)
•

•

3.-

DESCRIPCIÓ DEL POU

Estat de dimensions i característiques d’obra executada Línia 9 de metro de Barcelona
Subtram Sagrera-Pou Tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor) Infraestructura i

El pou d'Havaneres es un pou circular de 22 m de diàmetre i 60 m de profunditat, situat en la

Estacions. Clau TM-00509.8-O.E. (Setembre 2.009)

Plaça de les Havaneres de Barcelona. El pou forma part de la ventilació de l’ L9 i, en un dels

Projecte de Construcció de la línia 9 de Metro de Barcelona Tram 3r: Zona Universitària

nivells, té ubicada la cua de maniobres de l’ L4.

- Sagrera. Infraestructura i Estacions. Clau TM-00509.4F-M2 (Octubre de 2.009).
•

•

Projecte Complementari Núm.2 de la línia 9 de metro de Barcelona. Subtram: Sagrera -

Geotècnicament, el pou travessa uns 2 m de reblert, entre 8-12 m de terrenys quaternaris

Pou tuneladora (zona final Sagrera TAV - Bon Pastor). Coberta i forjats interiors del pou

(argiles, llims i graves amb matriu argilosa), entre 22-27 m de sauló (granodiorita amb grau

d’extracció tuneladora a Pl. Havaneres. Clau: TM-00509.8-C2”. (Gener de 2.010).

d'alteració III i IV) i una base granítica (amb grau d'alteració I, II i III) fins la solera. El nivell

Projecte Modificat Núm. 1 de Condicionament i Instal•lacions de l'Estació de Sagrera

freàtic es situa a uns 6-8 m de profunditat.

Meridiana de la Línia 4 de l'FMB. Clau:TM-00509.22B.2-M1. (Abril de 2.010)

MEMÒRIA
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Els primers 30-35 m de profunditat estan construïts amb murs pantalla perimetrals d'1,00 m de

En fase de construcció, la galeria que comunica el pou amb la futura L9, va servir per fer el

gruix. Per tal de garantir un comportament estructural cilíndric, els mòduls de pantalla s'uneixen

canvi del capçal de la tuneladora d'UTE L9. La galeria tenia unes dimensions de 17,5 m d'altura,

amb anells perimetrals de formigó armat. Els murs pantalla es van construir fins la zona de

6,5 m d'ample i una longitud de 18,4 m.

contacte amb granit.
Per la construcció es van realitzar una sèrie de drens que van permetre l'excavació. Els drens
A partir de 29,5 m de profunditat, el pou està revestit amb anells circulars de 60 cm de gruix. Els

s'haurien d'haver obturat un cop finalitzada la construcció de la galeria definitiva, que s'aprofita

anells son de formigó armat, amb altures de 2,70 (el primer) i 2,00-3,00 m la resta. Els anells

per la ventilació del túnel.

queden interromputs per la intersecció amb el túnel de l’ L4 i per la galeria de connexió amb la
futura línia 9. Per tal de donar continuïtat, en les zones de connexió es van realitzar estructures
de reforç amb un cantell de 80 cm.

El pou es tanca inferiorment amb una solera de formigó armat amb cantell variable entre 0,80 i

4.-

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA

En l'informe de 2011 realitzat per TMB, es realitzen les següents observacions:

1,50 m. Els projectes consultats, preveuen drenatge en la mateixa, mitjançant una xarxa de
drens verticals i horitzontals que porten l'aigua fins un pou de bombeig situat en el centre. La

1) Nivells de de cota +30,26 fins cota +9,86

solera està dimensionada per resistir una alçada accidental de 10 m de columna d'aigua.

Tots els nivells de forjat son mixts, amb bigues i perfils metàl•lics i capa de compressió de
formigó armat.

La coberta està formada per bigues armades d'1,40 m de cantell i una capa de compressió de
30 cm. Les bigues es recolzen en la part horitzontal de la biga perimetral de lligat de les

•
•
•
•

2) Nivell a cota +5,02 (nivell ventilació subestació de tracció)

pantalles mitjançant suports de neoprè armat.

•

Els nivells de forjat intermedis, estan formats per perfils laminats HEB 320, HEB 450 i HEB 600

•
•

com bigues principals i perfils HEB 180 que serveixen per recolzar la llosa de forjat de 16 cm de

Es detecten restes de cables, fustes, ferros i runes derivats de la construcció.
Algunes portes no tenen la clau unificada en els panys.
No hi ha filtracions.
En alguns llocs no existeix cap tipus de revestiment en les parets.

Es detecten importants filtracions que provenen pràcticament el 100%, de la part
superior de la galeria de connexió amb L9.
Existeixen elements de drenatge, baixants i canalitzacions, deteriorats.
Les plaques d'ancoratge i les unions de l'estructura metàl·lica es troben en bon
estat però presenten humitats.

cantell (40 cm en la zona de l'últim forjat amb trens). Els forjats es recolzen en part en les
pantalles perimetrals i una sèrie de pilars HEB 600, HEB 400 i HEB 240 que s'encasten en la

3) Nivell a cota -5,34 (nivell de vies)

solera mitjançant uns recrescuts de formigó armat de la mateixa.

Adjacent al pou, existeix un recinte apantallat de planta aproximadament triangular. Les
pantalles son de formigó armat de 60 cm de gruix. La coberta té una part de formigó armat i
altres dos amb perfils metàl•lics que serveixen per recolzar reixes de ventilació.

•
•
•
•

La porta d'accés a la zona de vies del nivell -6,80 està trencada
Es detecta una entrada d'aigua important per drens situats sobre els topalls
En sector dels topalls hi ha petites filtracions pels ancoratges
El mal estat de la canal i el precari sistema de drenatge provoca acumulació
d'aigua a l’ L4

4) Nivell a cota -19,26 (nivell solera)

MEMÒRIA
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•
•
•
•
•
•

El baixant que recull les aigües dels diferents nivells superiors fins la solera està
trencat per varis llocs, donant sortida lliure a l'aigua que hauria de canalitzar.
El sistema de drenatge superficial de la solera està obturat i la mitja canya
perimetral plena de sediments.
Es detecten petites taques d'oxidacions en les plaques d'ancoratge a la solera.
S'observa entrada d'aigua a través de les parets del pou.
L'escala que arriba a la solera és una escala provisional d'obra que hauria de ser
definitiva doncs son d'emergència.
Manca il·luminació en aquest nivell.

Adequar la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica. Es retirara l'ignifugat i
posterior reposat en aquells elements on l'adherència s'hagi vist afectada per les filtracions
d'aigua. Els treballs comprenen la neteja amb sorra de l’estructura, aplicació de pintura
antioxidant i nou revestiment projectat de protecció ignífuga a la estructura metàl·lica.

Els treballs detallats es troben descrits amb més detall a l’annex 8: Estudi de l’organització i
desenvolupament de l’obra.

Per tal que no torni a produir-se la inundació del pou es recomana que un cop finalitzats els

5.-

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

treballs es dugui a terme un manteniment sistemàtic del sistema de drenatge.

L’objecte del projecte és:

6.-

SERVEIS AFECTATS

-

Garantir el correcte comportament estructural.

-

Revisió i disseny del sistema de drenatge.

-

Assolir les condicions de durabilitat necessàries per tal de que no es degradi l’estructura.

Els treballs es duran a terme a l’interior del pou d’Havaneres i per tant no està previst l’afecció a

-

Valoració detallada de les obres projectades.

cap servei de companyies.

Per a aconseguir aquests objectius es procedirà a :

L’única afectació que es podria produir és al servei de de metro de l’ L4, però donat que l'execució

-

Reduir al mínim o eliminar les filtracions d'aigua que es produeixen per la galeria de

de la impermeabilització i recondicionament del sistema de drenatge, en línia 4 es realitzaran en

connexió amb L9 i per les parets del túnel de L4. Els treballs a realitzar consisteixen en

horari nocturn, i per tant, no es preveu tall de servei de metro..

tapar l’entrada d’aigua, a través de la impermeabilització d’ancoratges i l’obturació de
drens; el sorrejat de la paret del sector topall i arrebossat frontal de L4 mitjançant morter
segellador; i la impermeabilització dels murs amb una membrana per conduir l’aigua que
pugui arribar a la paret cap al drenatge de la llosa.
-

Reparar i adequar tot el sistema de drenatge de la part inferior del pou (baixants,
canaletes, mitges canyes perimetrals,...). Primerament es farà arribar fins al fons del pou el

La resta dels treballs no es troben en sectors amb servei de metro.

7.-

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb la Llei 31 / 1995 i el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’ha redactat un Estudi
de Seguretat i Salut en la construcció.

material per al muntatge de la bastida i es col·locarà. L’adequació del sistema de drenatge
Inclou la substitució dels baixants, un nou canal al fons del pou, perforacions a la llosa de
la L4 per recollir l’aigua i conduir-la als baixants, i una nova canaleta d’obra.

La inclusió d’aquest estudi és obligada en tots els projectes d’edificació i obra civil, en base a
l’esmentat Reial Decret.

L’evacuació de l’aigua, tant en situació actual com a en situació futura, es realitzarà pel
drenatge del túnel confrontant, al que s’abocaran les aigües bombades.
-

Avaluar l'estat de tota l'estructura, especialment de les parts metàl•liques, mitjançant la
inspecció visual descrita al annex 2 del present projecte.

MEMÒRIA
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La valoració corresponent al pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs en el Pressupost

A l’Annex núm. 10 es presenta un Pla de Control de Qualitat que té per objecte verificar el

d’Execució Material (PEM) del present Projecte, com a un capítols més.

compliment de l’establert al Plec de Condicions del Projecte, proposant una sèrie d’inspeccions i
controls a realitzar tant dels materials a utilitzar a l’obra (característiques químiques, físiques,

La valoració que resulta de l’estudi ascendeix a la quantitat de 3.571,12€ (TRES MIL CINC-

geomètriques i/o mecàniques), com durant el procés d’execució i dels elements acabats.

CENTS SETANTA-UN EUROS, AMB DOTZE CÉNTIMS).

8.-

PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de TRES (3) mesos.

A l'Annex núm. 7 “Pla d’Obra” s'ha inclòs el corresponent pla de treball.

11.-

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Per a establir la classificació del contractista s’han tingut en compte:

-

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

9.-

GESTIÓ DE RESIDUS

-

Article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text

refós de la llei de Contractes del Sector Públic Ley 30/2007.
El Real Decret 105/2008 d’ 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició estableix, que els projectes d’obres que s’aprovin a partir del 14 de febrer

-

de 2009, hauran d’incloure un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició que es

determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions

produiran en l’obra projectada. Aquest estudi haurà de desenvolupar, entre altres coses, una

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Articles 26, 27 i 29, del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen

estimació de la tipologia i quantitat de residus generats, la definició de mesures genèriques de
prevenció i minimització de residus que es pretenen adoptar durant l’obra, la gestió interna i
externa prevista per als residus, així com una valoració econòmica dels costos de gestió dels

Grups i subgrups

residus, la qual s’inclou en el pressupost general de l’obra com s’indica a continuació.

Grup C-7. Edificaciones.
Aislamientos e

Import

% respecte

Categoria segons

(PEM)

PEM

anualitat

341.232,83 €

96,00 %

2

Impermeabilizaciones.

Atès a aquesta necessitat, a l’Annex núm.9 “Gestió de residus” d’aquest Projecte s’inclou l’Estudi
de residus al que fa referència el Real Decret 105/2008, donant així compliment al requisits

Taula 1: Classificació del contractista (grups superiors al 20% del pressupost de ‘obra).

establerts pel citat Real Decret.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de la gestió de residus ascendeix a la quantitat de

12.-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.031,08 € (MIL TRENTA-U EUROS AMB VUIT CÉNTIMS). i s’ha inclòs desglossada en un
capítol en el Pressupost d’Execució Material del present Projecte.

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus aplicat, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

10.-

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres
de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.

MEMÒRIA
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El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes
que s’aplica a la justificació de preus.

K t = 0,07
+ 0,04 ⋅

At
B
C
E
F
L
+ 0,01 ⋅ t + 0,05 ⋅ t + 0,04 ⋅ t + 0,01 ⋅ t + 0,01 ⋅ t +
A0
B0
C0
E0
F0
L0

Pt
R
S
T
U
V
+ 0,15 ⋅ t + 0,18 ⋅ t + 0,04 ⋅ t + 0,05 ⋅ t + 0,02 ⋅ t + 0,33
P0
R0
S0
T0
U0
V0

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels
aspectes abans esmentats.

On:
Kt = Coeficient teòric de revisió en el moment d’execució t.

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior a 600.000 € i superior a 300.000 €

Ao = Índex de cost de l’alumini en la data de licitació.

(amb I.V.A. inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà

At = Índex de cost de l’alumini en el moment d’execució.

d’aplicació un percentatge addicional d’increment del 5 %.

Bo = Índex de cost dels materials bituminosos en la data de licitació.
Bt = Índex de cost dels materials bituminosos en el moment d’execució.

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10 %.

Co = Índex de cost del ciment en la data de licitació.
Ct = Índex de cost del ciment en el moment d’execució.

A l’Annex núm. 5 es presenta la relació de preus unitaris, així com la justificació dels preus

Eo = Índex de cost de la energia en la data de licitació.

utilitzats al Projecte.

Et = Índex de cost de la energia en el moment d’execució.
Fo = Índex de cost de lluminàries en la data de licitació.
Ft = Índex de cost de lluminàries en el moment d’execució

13.-

REVISIÓ DE PREUS

Lo = Índex de cost de materials ceràmics en la data de licitació.
Lt = Índex de cost de materials ceràmics en el moment d’execució.

D’acord amb el article 89 del text refós de la Llei de Contractes del sector públic (RD 3/2011, del
14 de novembre), i la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Po = Índex de cost de productes plàstics en la data de licitació.
Pt = Índex de cost de productes plàstics en el moment d’execució.
Ro = Índex de cost d’àrids i roques en la data de licitació.

En compliment del Reial Decret 1359/2011 del 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials
bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra. Encara que es
tracta d’un contracte d'obra en que el termini d'execució no excedeix de vint-i-quatre (24) mesos,
s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus.

Rt = Índex de cost d’arids i roques en el moment d’execució .
So = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de licitació.
St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment d’execució.
To = Índex de cost de materials electrònics en la data de licitació.
Tt = Índex de cost de materials electrònics en el moment d’execució.

Per a determinar aquesta fórmula s’han calculat els tants per ú que representen cadascuna de les
classes corresponents i obres accessòries.

Uo = Índex de cost de coure en la data de licitació.
Ut = Índex de cost de coure en el moment d’execució
Vo = Índex de cost de vidre en la data de licitació.

D’aquesta determinació s’ha escollit la fórmula polinòmica número 222, aplicable a Estacions de

Vt = Índex de cost de vidre en el moment d’execució.

ferrocarril (inclou instal•lacions) amb estructura mixta. Aquesta fórmula té la següent expressió:

MEMÒRIA
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14.-

RESUM DE PRESSUPOSTOS
DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS

Aplicant als amidaments efectuats el Quadre de Preus als amidaments de projecte, tenint també
1. Índex i de situació

en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost:

2. Plànol de conjunt
3. Estat Actual

Pressupost d'Execució Material de 355.445,98€. - EUROS.

4. Impermeabilització I Drenatge
El pressupost d’Execució per Contracta s’ha obtingut incrementant el Pressupost d’Execució

5. Reparació del revestiment estructural

Material en un 13 % en concepte de Despeses Generals, segons es fixa en l’Ordre Ministerial de

6. Fase d'obres

23 de novembre de 1987, i en un 6 % en concepte de Benefici Industrial; a la suma obtinguda s’ha
afegit un 21% en concepte d’Impost del Valor Afegit (I.V.A.), resultant un Pressupost d’Execució
per Contracta que ascendeix a la quantitat de 511.806,67€ (CINC-CENTS ONZE MIL VUIT-

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST

CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS).

15.-

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present Projecte Constructiu consta dels documents següents:

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

•

Amidaments

•

Quadre de preus núm. 1

•

Quadre de preus núm. 2

•

Estadística de partides

•

Pressupost

•

Resum de pressupost

•

Últim full

Memòria
Annexos:

MEMÒRIA

Annex núm. 1.

Antecedents

Annex núm. 2.

Realització d’inspecció visual.

Annex núm. 3.

Impermeabilització i Drenatge

Annex núm. 4.

Adequació de Revestiment d’estructures

Annex núm. 5.

Justificació de Preus

Annex núm. 6.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex núm. 7.

Pla d’obra

Annex núm. 8.

Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra

Annex núm. 9.

Gestió de residus

Annex núm. 10.

Pla de Control de Qualitat

Annex núm. 11.

Pressupost per a Coneixement de l’Administració

16.-

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada per a l’ús
general o el servei corresponent, i conté tots els elements necessaris per a la utilització correcta
de l’obra.

Per tot això, es manifesta el compliment dels requeriments de l’article 17 apartat 3 de la llei
3/2007 de l’obra pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el text refós de la Llei de
Contractes del sector públic (article 123 del RD 3/2011, del 14 de novembre) i tot el que
demanen els articles 125 i 127 del Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RD 1098/2001, del 12 d’octubre).
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17.-

CONCLUSIÓ

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de
l'obra i és susceptible de ser lliurada a l'ús general.

Amb tot l'exposat en la present Memòria i en els seus Annexos així com en la resta dels
documents que integren el projecte es creu suficientment justificat, i s'eleva a la consideració de la
Superioritat.

Barcelona, Febrer de 2016

L’Enginyer Autor del Projecte

Sgt.: Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA

MEMÒRIA
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ANTECEDENTS

- ANNEX NÚM. 2

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

- ANNEX NÚM. 3

IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

- ANNEX NÚM. 4

ADEQUACIÓ DE REVESTIMENT D’ESTRUCTURES

- ANNEX NÚM. 5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

- ANNEX NÚM. 6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- ANNEX NÚM. 7

PLA D’OBRA

- ANNEX NÚM. 8

ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

- ANNEX NÚM. 9

GESTIÓ DE RESIDUS

- ANNEX NÚM. 10

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

- ANNEX NÚM. 11

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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Amb data de setembre de 2.009, es redacta el projecte d' “Estat de dimensions i

ANTECEDENTS

característiques d’obra executada Línia 9 de metro de Barcelona subtram Sagrera-Pou

1.-

Tuneladora (zona final Sagrera Tav-Bon Pastor) Infraestructura i Estacions” amb clau TM-

INTRODUCCIÓ

00509.8-O.E. El projecte inclou tota la sèrie d'actuacions portades a terme en el pou
El present annex descriu els antecedents referents al present Projecte Constructiu de

d'Havaneres.

rehabilitació i reparació del Pou d’Havaneres. S’adjunta com a apèndix la corresponent Ordre
d’Estudi del present encàrrec.

En octubre de 2.009, es redacta el "Projecte de Construcció de la línia 9 de Metro de
Barcelona Tram 3r: Zona Universitària - Sagrera. Infraestructura i Estacions." amb clau

2.-

ANTECEDENTS

TM-00509.4F-M2, recollint el projecte de la galeria que comunica el pou amb la futura línia 9.

El Pla Director d'Infraestructures 2.000-2.010 va incloure una nova línia de metro (L9) que

Amb data de gener de 2.010. es redacta el “Projecte Complementari Núm.2 de la línia 9 de

preveia connectar la Zona Franca de Barcelona amb Santa Coloma de Gramanet i Barcelona.

metro de Barcelona. Subtram: Sagrera - Pou tuneladora (zona final Sagrera TAV - Bon

Donada la longitud de la línia, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a l'any 2.000, va

Pastor). Coberta i forjats interiors del pou d’extracció tuneladora a Pl. Havaneres”, amb

impulsar l'estudi de les alternatives de traçat dividint la traça en tres trams.

clau: TM-00509.8-C2”. El projecte recull el conjunt d’actuacions d’infraestructures necessàries
per a habilitar el pou d’extracció de la tuneladora per als diferents usos previstos, així com

Amb posterioritat, es van desenvolupar els corresponents projectes de traçat i constructius.

restituir la superfície a la ciutat.

Amb data setembre de 2.004, GISA va redactar el “Projecte Constructiu de la Línia 9 de
Metro de Barcelona. Subtram Sagrera-Pou tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon

S'inclouen en aquest darrer projecte el recinte de ventilació, la coberta, els vuit nivells

Pastor), Infraestructura i estacions”, amb clau TM-00509.8.

intermedis de forjat (incloent la cua de maniobres de la futura L4, subestació de tracció, espais
per ventilacions i altres sense ús definit) i la solera.

Amb l’objectiu d’incorporar les modificacions proposades en el traçat del túnel i de les vies,
GISA redacta amb data de juliol de 2.007 el “Projecte Modificat núm. 1 de la Línia 9 de Metro

El objectiu del present projecte és una obra de l’àmbit de manteniment associada a la obra del

de Barcelona. Subtram Sagrera-Pou tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor),

projecte de 2.010, es per això conté la mateixa clau.

Infraestructura i estacions", amb clau TM-00509.8-M1.
En el projecte amb clau TM-00509.22B.2-M1 ("Projecte Modificat Núm. 1 de Condicionament
Per tal de definir les actuacions necessàries per a garantir la compatibilització de les fases

i Instal•lacions de l'Estació de Sagrera Meridiana de la Línia 4 de l'FMB"), redactat amb

d’excavació del túnel amb la de la resta d’actuacions lligades al mateix (estacions i pous), i de

data d'abril de 2.010, s'inclou l'arquitectura i instal•lacions del pou.

definir les obres de la fase inicial d’execució de l’estació de Felip II, GISA redacta amb data de
maig de .2008 el “Projecte Modificat núm. 2 de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Subtram

Finalment, amb data de novembre de 2.012, Infraestructures.cat, redacta el "Projecte

Sagrera-Pou tuneladora (zona final Sagrera TAV-Bon Pastor), Infraestructura i estacions",

Complementari núm. 2. Superestructura, via i catenària. Macropou-Hondures." amb clau

amb clau TM-00509.8-M2. El projecte inclou les parets i solera del pou.

TM-00509.9-C2. El projecte defineix les actuacions necessàries per la posada en servei en fase
definitiva del tram 4t de la nova línia 9 de metro.

ANTECEDENTS
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El Servei de Projectes de Metro (Transports Metropolitans de Barcelona), va redactar amb data
d'agost de 2.011 l' "Informe d'estat d'infraestructura Pou Havaneres". En el resum del
document s'exposa que "es va construir una galeria de connexió entre el pou i el túnel del tram
3. Per a la construcció d’aquesta galeria es van executar una xarxa de drens que no han estat
cegats al finalitzar l’obra i estan aportant al pou un cabal important d’aigua i degraden els
elements de la estructura metàl·lica del pou." L'aigua s'extreu del pou mitjançant bombes.

El febrer de 2.015 es va adjudicar a AudingIntraesa el present projecte constructiu de
“Rehabilitació i reparació del Pou d’Havaneres”, per tal de definir les actuacions necessàries per
a evitar l’entrada d’aigua al pou i reparar els elements de l’estructura malmesos per l’important
cabal d’aigua aportat pels drens de la galeria que no van ser segellats un cop finalitzada l’obra.
A continuació s’adjunta l’ordre d’estudi i l’esmentat “Informe d’estat d’infraestructura Pou
Havaneres” de 2.011.

ANTECEDENTS

3

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES
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Sol·licitud d'Oferta
Solicitud de Oferta

C/ 60. nº 21-23 08040 Barcelona
CIF A08005795
Daniel Lopera
TEL.932987104 - FAX.932987411
Email: obres@tmb.cat

PROV. PROTRANS

Aquesta obra o servei està afectada per la "Coordinació d' activitats empresarials", l' oferta haurà de
contemplar aquest requeriment i la presentació de la mateixa, confirma que es lliurarà aquesta documentació
entre la qual s'ha de trobar el fitxer TC2 acceptat per la DGSS en el format electrònic obtingut a través del

4953
350646

Senyors/ Señores:
Us agraïm ens remeteu en la major brevetat possible, el vostre millor preu per el subministrament/servei de:
Les agradecemos nos remitan a la mayor brevedad posible, su mejor precio para el suministro/servicio de:
Oferta núm.

31174171/10

1,00

programa WINSUITE del sistema RET.
Esta obra o servicio está afectada por la "Coordinación de actividades empresariales", la oferta deberá
contemplar este requerimiento y la presentación de la misma, confirma que se entregará dicha documentación
entre la que se debe encontrar el fichero TC2 aceptado por la DGSS en el formato electrónico obtenido a
través del programa WINSUITE del sistema RET.
Rebeu una cordial salutació/ Reciban un cordial saludo.

El termini d'admissió finalitzarà el/ El plazo de admisión finalizará el:
Quantitat:
Cantidad

C/ 60. nº 21-23 08040 Barcelona
CIF A08005795
Daniel Lopera
TEL.932987104 - FAX.932987411
Email: obres@tmb.cat

19.11.2014

Data sortida a proveïdor:
Fecha salida a proveedor:

PROV. TMB

AUDINGINTRAESA, S.A.
AV BAIX LLOBREGAT 3, 5
08970 SANT JOAN DESPI

Sol·licitud d'Oferta
Solicitud de Oferta

Unitat:
Unidad

02.12.2014

UN

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIO I REPARACIÓ DEL POU D'HAVANERES:
El pou d'Habaneras es una estructura circular que va ser utilitzada en fase d'obra
per a extreure la tuneladora de l'UTE Gorg. A aquest pou s'han fet diverses
actuacions amb posterioritat a l'extracció d'aquesta tuneladora: construcció de
forjats a diferents cotes per usos diversos (nivell de vies on actualment se situa la
cua de L9 en explotació, ventilació de túnel, subcentral eléctrica de tracció,etc,) i
també va ser utilitzat pel canvi de capçal de la tuneladora de la UTE L9 que ha
excavat el tunel del tram 3 de L9. Per a poder fer aquesta extracció, UTE L9 va
executar una galeria de connexió entre el pou d'Havaneres i el tunel del tram 3 de
L9. Per a la construcció d'aquesta galeria de mes de 16m d'alçada es van executar
una sèrie de drens que no han estat segellats una vegada finalitzada l'obra i, per
tant, han aportat un cabdal important d'aigua i han degradat els elements de la
estructura metàl·lica del pou.
El projecte a redactar haurà de donar resposta a aquesta problemática definint les
actuacions necessàries per a evitar l'entrada d'aigua al pou i reparar els elements
de l'estructura malmesos.
Contacte tècnic: Ignasi Patón, tlf 93 298 71 69, m.

686 95 24 84

Enviament d'ofertes en arxius pdf al mail obres@tmb.cat

SUBMINISTRAMENT/ SUMINISTRO
SERVEI/ SERVICIO
Lloc de lliurament

-

Lugar de entrega
Data de lliurament
Fecha de entrega

30.04.2015

En cas que no indiqueu el contrari, entendrem que poden efectuar els subministraments en les dates de
lliurament indicades i que les ofertes tenen una vigència de 90 dies. / De no indicar lo contrario,
entenderemos que pueden efectuar los suministros en las fechas de entrega indicadas y que las ofertas tienen
una vigencia de 90 días.
1/2
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APÈNDIX 2: INFORME D'ESTAT D'INFRAESTRUCTURA POU
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/HV SUREOHPjWLTXHV GHWHFWDGHV V¶RUGHQDUDQ SHU QLYHOOV L TXHGDUDQ UHIOHFWLWV D O¶DQQH[ 
UHSRUWDWJHIRWRJUjILF


3HURDTXHVWVGUHQVFRQWLQXHQDFWLXVDQ\VGHVSUqVGHODILQDOLW]DFLyGHODJDOHULDLO¶LPSRUWDQW
FDEDOG¶DJXDLQWHUFHSWDWSHUDTXHVWVGUHQVFLUFXODGHIRUPDPHVRPHQ\VGHVFRQWURODGDILQV



DUULEDUDOSRXG¶+DEDQHUHVRQDIHFWDDGLYHUVRVHOHPHQWVPHWjOāOLFVGHO¶HVWUXFWXUD







3HUWDQWKDXUtHPGHGHPDQDUTXHDTXHVWDXQLWDWG¶REUDQRH[HFXWDGDLSUHYLVWDDOSURMHFWH



REWXUDFLyGHOVGUHQVLLPSHUPHDELOLW]DFLyGHODJDOHULDGHFRQQH[Ly IRVUHDOLW]DGDDEDQVGH



UHEUH OD LQIUDHVWUXFWXUD SHU SDUW GH 70% L TXH FRPHQFL OD UHVSRQVDELOLWDW GH PDQWHQLU OD



LQIUDHVWUXFWXUD &DO DIHJLU TXH XQD YHJDGD V¶KDJL DWXUDW DTXHVWD HQWUDGD G¶DLJXD DO SRX
V¶KDXULD GH YDORUDU L UHSDUDU VL IRV HO FDV OHV GHJUDGDFLRQV TXH O¶HIHFWH GH O¶DLJXD KDJLQ
SURGXwWHQHOVHOHPHQWVPHWjOāOLFVGHODHVWUXFWXUDGHOSRX
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%DL[DQW WUHQFDW 6¶REVHUYD TXH HO EDL[DQW TXH FRQGXHL[ OHV DLJHV GHOV GLIHUHQWV QLYHOOV

 1LYHOOVGHVGHFRWDILQVFRWD

VXSHULRUVILQVDODFRWDGHODVROHUDHVWUREDWUHQFDWHQGLYHUVRVSXQWVGRQDQWVRUWLGDOOLXUHDO



DLJXDDIHFWDQWDO¶HVWUXFWXUDPHWjOāOLFD )RWR 

1HWHMD JHQHUDO 6¶KDQ REVHUYDW UHVWHV GH FDEOHV IXVWHV IHUURV L GH PDWHULDOV G¶REUD HQ
JHQHUDOFDOGULDXQDQHWHMD


'UHQDWJH REWXUDW 6¶REVHUYHQ DFXPXODFLRQV G¶DLJXD D OD VROHUD GHJXW D TXH HOV GHVDLJHV



TXH FDQDOLW]HQ O¶DLJXD FDS HO SRX GH ERPEDPHQW HV WUREHQ REWXUDWV )RWR   L OD FXQHWD

3RUWHV6¶KDQGHWHFWDWTXHDOJXQHVSRUWHVQRWHQHQODFODXXQLILFDGDHQHOVSDQ\V

SHULPHWUDOSOHQDGHVHGLPHQWV )RWR 





)LOWUDFLRQV 1R V¶KD REVHUYDW FDS PHQD GH ILOWUDFLy QL DSRUWDFLy G¶DLJXD SURYLQHQW QL GHOV

2[LGDFLRQV6¶KDQGHWHFWDWTXHDOJXQHVGHOHVSODTXHVG¶DQFRUDWJHGHO¶HVWUXFWXUDPHWjOāOLFD

HOHPHQWV GH VXSHUItFLH UHL[HV VRUWLGD HPHUJqQFLD  QL GH OHV MXQWHV GH OHV SDQWDOOHV

DODVROHUDHVWUREHQDPELQLFLVG¶R[LGDFLy )RWRVL 

SHULPHWUDOVGHOSRXPDOJUDWTXHHQDOJXQVGHOVQLYHOOVODURFDGHOWHUUHQ\H[FDYDWHVYLVLEOH



GLUHFWDPHQWVHQVHFDSUHYHVWLPHQWQLIRUPLJRQDW

)LOWUDFLRQV6¶REVHUYDHQWUDGDG¶DLJXDTXHUHJDOLPDSHUOHVSDUHWVGHOSRXSURYLQHQWWDQWGH



OHVMXQWHVGHOHVSDQWDOOHVFRPGHODJDOHULDGHFRQQH[LyDPEHOWUDPGH/





 1LYHOODODFRWD 1LYHOO9HQWLODFLy6(7 

%DUDQD HVFDOHV G¶HPHUJqQFLD (OV QLYHOOV VXSHULRUV SUHVHQWHQ XQD EDUDQD GHILQLWLYD D OHV



HVFDOHVG¶HPHUJqQFLDSHUzDTXHVWQLYHOOFRQVHUYDHQFDUDODEDUDQDSURYLVLRQDOG¶REUHV )RWRV

)LOWUDFLRQV 6¶REVHUYHQ OHV SDUHWV KXPLGHV DPE LPSRUWDQWV HQWUDGHV G¶DLJXD TXH HQ XQ

L 

SULQFLSLVXSRVjYHPTXHSURYHQLHQGHOHVMXQWHVGHOHVSDQWDOOHVGHOSRX7DPEpV¶REVHUYHQ



EDL[DQWV L DOWUHV HOHPHQWV GH FDQDOLW]DFLy GHWHULRUDWV TXH DMXGHQ D FRQFHQWUDU OHV

,OāOXPLQDFLy /D UHVWD GH QLYHOOV SHU VREUH G¶DTXHVW HV WUREHQ FRQYHQLHQWPHQW LOāOXPLQDWV

DSRUWDFLRQV G¶DLJXD L D LQFUHPHQWDU OHV GHJUDGDFLRQV GHOV HOHPHQWV TXH DIHFWHQ

SHUz DTXHVW QR SUHVHQWD FDS WLSXV G¶LOāOXPLQDFLy OR TXH KD GLILFXOWDW OHV REVHUYDFLRQV

FDOFLILFDFLRQV HQ HOV UHFREULPHQWV GH OHV HVWUXFWXUHV PHWjOāOLTXHV GHWHULRUDPHQWV DOV

UHDOLW]DGHV )RWRVL 

HOHPHQWVG¶XQLyGHOHVHVWUXFWXUHVPHWjOāOLTXHVLDOHVSODTXHVG¶DQFRUDWJHDOHVSDQWDOOHV



6L V¶REVHUYD GH IRUPD PHV GHWDOODGD O¶RULJHQ GH O¶DLJXD SUjFWLFDPHQW HO  GHO FDEDO



SURYp GH OD JDOHULD GH FRQQH[Ly GHO SRX G¶+DEDQHUHV DPE HO W~QHO GHO WUDP  GH /
DFWXDOPHQWHQFRQVWUXFFLy IRWR $TXHVWDDSUHFLDFLyQRV¶KDSRJXWIHUGHIRUPDGLUHFWD
GRQDGHV OHV GLILFXOWDWV G¶DFFqV L OHV GROHQWHV FRQGLFLRQV GH OD LOāOXPLQDFLy SHUR D OHV
IRWRJUDILHV  HV SRGHQ YHXUH GLYHUVRV EDL[DQWV TXH EDL[HQ SHO SRX GHV G¶DTXHVWD
JDOHULD


 1LYHOODODFRWD 1LYHOOGHYLHV 


3RUWD G¶DFFpV WUHQFDGD 6¶KD REVHUYDW TXH OD SRUWD G¶DFFpV D OD ]RQD GH YLHV HV WURED
WUHQFDGDLSHUWDQWO¶DFFpVDDTXHVWD]RQDHVOOLXUHRQKLSRWKDYHUFLUFXODFLyGHWUHQV )RWR
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ANNEX NÚM. 2: REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
1.-

OBJECTE DEL ANNEX

El present annex té per objecte la definició i detecció el grau d'afecció de les patologies en el
pou d'Havaneres de l'L9 del FMB.

2.-

INSPECCIÓ VISUAL

Seguint la documentació aportada pel Servei de Projectes de Metro (Transports Metropolitans
de Barcelona)

"Informe d'estat d'infraestructura Pou Havaneres". Es van realitzar diverses

visites, per tal de valorar les causes i les patologies.

A continuació s'adjunta fotografia i descripció de les mateixes per nivells :

1) Nivells de de cota nivell carrer fins cota +30,26

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

Es detecten restes de fulles i fustes, derivats de què la reixa de ventilació és
permeable.
A la inspecció visual no es va detectar humitat ni aigua en superfície. Hi ha
indicis de filtracions reparades.
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2) Nivells de de cota +30,26 fins cota +9,86

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

Es detecten restes de cables, fustes, ferros i runes derivats de la construcció.
Algunes portes no tenen la clau unificada en els panys.
No hi ha filtracions.
En alguns llocs no existeix cap tipus de revestiment en les parets.
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3) Nivell a cota +5,02 (nivell ventilació subestació de tracció)

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

Es detecten importants filtracions que provenen pràcticament el 100%, de la part
superior de la galeria de connexió amb L9.
Existeixen elements de drenatge, baixants i canalitzacions, deteriorats.
Les plaques d'ancoratge i les unions de l'estructura metàl·lica es troben en bon
estat però presenten humitats.
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4) Nivell a cota -5,34 (nivell de vies)

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

8

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES






REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL

La porta d'accés a la zona de vies del nivell -6,80 està trencada.
Es detecta una entrada d'aigua important per un dels ancoratges situat sobre el
topall
En sector del topall hi ha petites filtracions pels ancoratges
El mal estat de la canal i el precari sistema de drenatge provoca acumulació
d'aigua a la L4
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5) Nivell a cota -19,26 (nivell solera)
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3.-

El baixant que recull les aigües dels diferents nivells superiors fins la solera està
trencat per varis llocs, donant sortida lliure a l'aigua que hauria de canalitzar.
El sistema de drenatge superficial de la solera està obturat i la mitja canya
perimetral plena de sediments.
Es detecten petites taques d'oxidacions en les plaques d'ancoratge a la solera.
S'observa entrada d'aigua a través de les parets del pou.
L'escala que arriba a la solera és una escala provisional d'obra que hauria de ser
definitiva doncs, són d'emergència.
Manca il·luminació en aquest nivell.

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ
Després de l'estudi de la inspecció visual, les principals conclusions a nivell
general són que l’estructura metàl·lica no es veu afectada per corrosió o altres
patologies en cap punt, i els principals problemes son derivats de la presencia
d’aigua, el que ha deteriorat el revestiment ignífug.
S'adjunta un resum de patologies ordenades per impotències:

IMPORTÀNCIA ALTA:

1-Nivell a cota -5.34 (nivell via L4):
Es detecta en la inspecció visual un cabal considerat import d'entrada d'aigua del
nivell freàtic, per un ancoratge situat per sobre del topall costat muntanya. El
sistema de conducció d'aigua (baixants, canals i reixetes) es troba en un estat
precari. Si bé hi ha una actuació, no resol completament el problema.
Es recomana que es realitzi el segellat d'aquest ancoratge, per mitjà d'injecció i
s'adeqüi tot el sistema de conducció d'aigua al pou de bombes. Especialment la
construcció de les reixetes noves dins del canal existent.
2-Nivell a cota -19.26 (nivell solera):
L'estructura metàl·lica no es veu afectada per corrosió o una altra patologia, en
canvi el revestiment ignífug de la vermiculita es troba totalment deteriorat i amb
despreniment. El sistema de xarxa de protecció que en actuacions anteriors es
va col·locar, no està en perfectes condicions.

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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Es recomana que es prenguin les mesures necessàries (sanejament, pintura
anticorrosiu i revestiment ignífug) per evitar possibles danys i garantir la
resistència al foc.

IMPORTÀNCIA MITJANA:
1-Nivell a cota -19.26 (nivell solera):
En el sector de les galeria de ventilació de L9, es detecta que els drens no estan
tapats. Això provoca una entrada d'aigua del nivell freàtic amb un cabal
important. En ser obsolet el sistema de drenatge i conducció de la mateixa, pot
provocar inundació del pou si el sistema bombament no és òptim.
Es recomana que almenys el 50% dels drens es taponin i que es realitzi un nou
sistema de drenatge, per permetre que l'aigua arribi conduïda al pou de bombes.
A més, per evitar possibles obturacions del pou per acumulació de carbonatació:
Es recomana realitzar una canal de recollida de baixant que actués com a petit
decantador. Així es garanteix que l'aigua arribi al pou lliure de sòlids.
IMPORTÀNCIA BAIXA:
Resta de nivells
Es recomana l’adequació de tot el sistema de drenatge i que en aquells
ancoratges que puntualment present petites filtracions es realitzi el segellat del
mateix. Cal aclarir que les filtracions en els nivells per sobre de les cotes de via
de L4 són de molt poc cabal, i que en ocasions es troben obturades amb el
mateix sediment.

REALITZACIÓ D’INSPECCIÓ VISUAL
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segellaran els ancoratges que es troben en aquest nivell i s’impermeabilitzaran els

IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

sectors propers a la galeria amb una membrana ancorada a la pantalla. Com que la

1.-

xarxa de drenatge requereix adequació per evitar la saturació del pou de bombes per

INTRODUCCIÓ

carbonats, es planteja la construcció d’un canal decantador en tot el perímetre del pou
per tal de recollir l’aigua de la xarxa de drenatge (baixants, drens, membrana..)

El present annex descriu les actuacions a realitzar sobre la impermeabilització i el drenatge del
Pou d’Havaneres per tal de solucionar l’actual problemàtica d’entrada excessiva d’aigua i
actualitzar el sistema de drenatge.
2.L’àmbit d’estudi són els murs perimetrals del pou. En aquests murs s’ha observat un progressiu
increment de les afeccions per les filtracions dels ancoratges procedents del flux d’aigües
subterrànies que comporta problemes associats

IMPERMEABILITZACIÓ

La impermeabilització del mur vertical es realitzarà amb una membrana de polietilè reticular
amb fixació mecànica. Aquest element té la funció específica de parar el pas de l’aigua i
conduir-la fins al canal o la xarxa de drenatge. Per a la seva col·locació s’utilitza una fixació

Els murs estan formats per dues tipologies molt diferents: la part superior són pantalles
executades per hidrofressa i a partir de la cota de L4 són murs executats com a anells circulars
d’1.00 m. d’alçada aproximadament ancorats entre sí.

mecànica que s’ancora a la pantalla de formigó armat. Aquest mètode permet absorbir
qualsevol irregularitat de la paret i, com la impermeabilització és vista, permet una ràpida
inspecció. Donat que no tot el recinte presenta filtracions es col·locarà la membrana en les
zones amb entrada d’aigua. Cal destacar que el sistema permet ampliar a d’altres zones de

En la unió de les dues tipologies de mur s’ha executat una bateria d’ancoratges formats
principalment per barres d’acer ø32.

manera fàcil si en un futur es detecta alguna altra filtració.
Per tal d’evitar l’entrada d’aigua s’actuarà sobre els següents elements:

Per motius d’execució de la galeria de la L9, en la seva execució es van realitzar una sèrie de
drenatges en forma de ventall a la part superior de la galeria. Aquests drenatges no es van
tapar.
En el perímetre de l’estructura de la L4 es va realitzar un anell de reforç amb ancoratges de



Murs



Ancoratges



Drens

2.1.- Impermeabilització murs

barra roscada de diàmetre ø32.
En l’àmbit de la L4 es duran a terme les següents actuacions:

La impermeabilització de l’estructura es realitzarà en dues fases.


En primer lloc es repararan totes les patologies detectades en el nivell de la L4,
segellant

els

ancoratges

conjuntament

amb

la

col·locació

de

la

membrana



Sorrejat de la paret del sector del topall



Arrebossat del frontal de L4 mitjançant morter segellador.



Col·locació d’una membrana en el frontal de L4 per conduir l’aigua que pugui arribar a la
paret cap al drenatge de la llosa.

d’impermeabilització i reparació del drenatge.


En segon lloc es realitzaran els treballs a la L9, taponant el 80% dels drens de la galeria
i conduint l’aigua de la resta de la paret fins a la nova canaleta de recollida en solera. Es

IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE

Al pou de la L9 es duran a terme les següents actuacions:


Sorrejat amb sorra de la paret del pou
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Col·locació de la membrana en el frontal de la galeria.

Al fons del pou es construirà un canal d’1m d’alçada per a la recollida d’aigües al llarg de tot el
perímetre del pou de ventilació. Aquest canal, recull l’aigua i la condueix cap el pou de bombes,
Al llarg del recorregut, l’aigua amb sòlids té temps per a decantar i evitar que el carbonats i

2.2.- Ancoratges

altres partícules sòlides arribin a les bombes. El fet que el canal sigui obert per la part superior
permet la seva neteja de forma efectiva. El canal serveix també com a sobreeixidor del pou de

A la L4 s’impermeabilitzarà l’ancoratge per on surt aigua amb resines i es verificarà que un cop

bombes.

tapat l’anterior no surt aigua per cap altre més. Es repararà, si s’escau, els que siguin necessari.
A nivell de L4 també es millorarà el drenatge. Actualment existeixen uns baixants que travessen
Per a cadascun dels ancoratges a reparar es faran 4 perforacions de ø20 mm amb un angle de

la llosa de la L4. Els forats per on passen aquests baixants tenen un sobreample per on es cola

45º i fins al 50% del gruix del mur. A través d’aquestes perforacions s’injectaran les resines per

l’aigua de la L4 i cau lliurement cap als nivells inferiors. Per tal de solucionar aquesta deficiència

tal d’aconseguir el segellat de la zona.

del drenatge i evitar els salts de l’aigua es segellaran els sobreamples del forats de la llosa de
L4 per on passen els baixants. D’altra banda, per recollir i conduir l’aigua de L4 es perforarà la

El procés d’injecció es realitza de la següent manera:


Perforacions radials al voltant de l’ancoratge d’una longitud de 50 cm.



Injecció a pressió de les resines de silicats de poliuretà i poliuretà flexible de baixa o alta



llosa a ambdues bandes de cada baixant i es col·locaran noves boneres que connectaran amb
els baixants principals per sota de la llosa de la L4.

viscositat, hidro-reactiva, en totes les perforacions mitjançant bomba elèctrica de

Un altre punt de recollida d’aigua és un canaló d’obra situat sota dels drenatges que recull

membrana.

l’aigua dels drenatges i la condueix cap al baixant. Aquesta canaleta d’obra es substituirà per

Segellat amb morter de reparació de la part frontal de l’ancoratge.

una de nova.

2.3.- Drens
S’hauran de cegar el 80% dels drens fets durant l’obra a la part superior de la galeria de L9.

Es col·locarà un tap de PVC a la sortida del dren i es segellarà el contorn interior. Al 20% de
drens restants es col·locarà un tap de PVC amb goteix.

3.-

DRENATGE

La xarxa de drenatge s’haurà d’adequar per recollir i conduir l’aigua que pugui entrar.

Es reemplaçaran els baixants existents per altres de nous que arribin fins al nou canal que
s’executarà fons del pou.

IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE
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ADEQUACIÓ DE REVESTIMENT D’ESTRUCTURES
1.-

OBJECTE DE L’ANNEX

El present annex té per objecte definir els treballs d'adequació del revestiment de l'estructura
metàl·lica en els punts d'afecció.

2.-

DEFINICIÓ DE LES DIFERENTS ACTUACIONS

Tal com queda definit a l’annex núm. 2: Realització d’Inspecció Visual, el revestiment ignífug
amb base de guix, ha sofert alteracions importants pel contacte amb l'aigua. Això s’ha produït
per dues circumstàncies molt diferents.

La primera és que els drens de la galeria de la línia 9 permeten una gran entrada de cabal,
degut a que el sistema de drenatge té deficiències en la recollida d'aigua i aquesta es filtra per
les parts horitzontals de les bigues. Com és sabut, els materials amb base guix tenen un gran
poder d'absorció per capil·laritat. Això provoca que el material perdi les propietats d’adherència i
es produeixi el despreniment del mateix.

Cal destacar que el punt més significatiu d'aquesta problemàtica són els buits al voltant dels
baixants en el forjat d’ L4 dins del canal.

S'adjunten fotografies on s'observa la problemàtica descrita.

ADEQUACIÓ DE REVESTIMENT D’ESTRUCTURES
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La segona circumstància és que el cabal que entra pels drens de la galeria arrossega una gran
quantitat de carbonatació, això conjuntament amb algun desperfecte puntual del quadre elèctric
de les bombes, va deixar sense servei el mateix, provocant una inundació de pou fins a la cota
del sòl de la galeria de ventilació de la Línia 9. Això va donar lloc, a la absorció de l’aigua per
part del revestiment dels pilars i com ja s’ha comentat a la pèrdua d'adherència.

S'adjunta fotografies.

ADEQUACIÓ DE REVESTIMENT D’ESTRUCTURES
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Per a solucionar aquesta problemàtica, la metodologia proposada és l'eliminació del revestiment
i la substitució per un altre. En l'elecció del nou material s’ha tingut en compte que, encara que
s'adeqüi el sistema de drenatge, es taponin les entrades d'aigua i es recondueixi l'aigua del
nivell freàtic aportada pels drens, sempre hi ha la possibilitat que es produeixi una petita filtració
o que la humitat relativa a l'interior sigui del 100%. Per això, el nou material proposat és amb
base cimentosa, és a dir que pot estar en contacte amb l'aigua sense perdre propietats de
despreniment. Al mercat es troba un gran grup d'aquests productes, només per citar un, com a
exemple, podem anomenar el Cyrocrete 40.

El procés constructiu consisteix en l'eliminació de tot el material ignífug, per evitar possibles
vicis ocults. Per a això, es considera el sorrejat de sorra com el mètode més adequat. Per poder
realitzar aquesta operació és necessària la col·locació d'una bastida a tota la superfície a
tractar. Amb aquest mètode s'eliminen tots els elements de protecció de l'estructura i per tant
caldrà tornar a aplicar la capa de pintura d'imprimació anti corrosiva i una posterior projecció de
la capa ignífuga. Com les propietats del producte de ciment i l'actual basat en guix tenen la
mateixa massivitat, els gruixos seran els mateixos que els actuals. Per tant, el nou revestiment
ignífug tindrà un gruix de 56 mm.

ADEQUACIÓ DE REVESTIMENT D’ESTRUCTURES

4

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

ANNEX NÚM. 5: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

Cap de colla

24,92 €

PREU

A011U001

h

Cap de colla de túnel

27,07 €

A0121000

h

Oficial 1a

23,52 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,52 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,52 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,52 €

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

25,38 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,89 €

A013D000

h

Ajudant pintor

20,89 €

A013U001

h

Ajudant

20,89 €

A013U002

h

Ajudant de túnel

22,56 €

A0140000

h

Manobre

20,00 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,71 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,52 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

65,74 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

41,11 €

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

C1704200

h

Mesclador continu sobre la ma d'obra

1,42 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71 €

C1A0U001

h

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques

38,70 €

C1RA2200

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

41,35 €

C1RA2C00

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

15,40 €

C1RABJ00

m3

Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i
recollida amb residus especials

163,71 €

C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

4,19 €

CT000105

h

Equip d'injecció

CT000108

h

torres il · luminació

8,54 €

CT000109

h

plataforma elevadora elèctrica 10 m

9,74 €

CZ11U006

h

Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

CZ121410

h

Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión

15,32 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,23 €

CZ171000

h

Equip de raig de sorra

4,00 €

CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,71 €

CZ1UU001

h

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de polietilè

5,02 €

CZ1VN015

h

Perforadora en humit amb corona diamantada de 152
mm de diàmetre, en parament horitzontal de formigó
fresc o en massa

450,00 €

1,71 €
98,63 €

16,50 €

38,13 €
9,42 €
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3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

1,63 €

PREU

B0172000

l

Dissolvent universal

3,35 €

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

163,39 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 €

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

B060U310

m3

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

61,03 €

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,08 €

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,23 €

B0E14152

u

Maó foradat llis de morter de ciment de 300x150x50
mm, de cara vista,de color, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3

0,60 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

47,38 €

B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

502,19 €

B147L005

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

19,93 €

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

22,51 €

17,04 €

0,22 €

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

5,67 €

B1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

24,40 €

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

5,95 €

B1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,28 €

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

6,28 €

0,24 €

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

18,42 €

B1482422

u

6,28 €

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,42 €

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

10,68 €

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,61 €

B1486241

u

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,82 €

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

30,03 €

B145C002

B1487350

u

4,80 €

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,64 €

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

B1510003

m2

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

0,69 €

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

17,24 €

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

1,47 €

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

1,21 €

B145K153

B1465275

u

u
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,14 €

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,99 €

B1Z0A0B0

cu

Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

1,36 €

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

0,35 €

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

0,18 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

t

18,26 €

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

40,00 €

B2RA6960

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00 €

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,08 €

B2RA8E00

t

kg

CODI

UA

6

DESCRIPCIÓ

PREU

B4ZDN010

u

Repercusió, per m³, de muntatge de bastida de volum,
de 12 m d'alçada màxima, constituit per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les
exigències de qualitat recolllides en la UNE-EN ISO
9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; inclús
p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.

3,13 €

B4ZDN020

u

Repercusió, per m³, de desmuntatge de bastida de
volum, de 12 m d'alçada màxima, constituit per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint
les exigències de qualitat recolllides en la UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
inclús p/p d'escala interior amb trapa i barana amb
dues barres i entornpeu.

2,04 €

B4ZDN030

u

Repercusió, per m2 de muntatge de plataforma de
xapa perforada d'acer.

4,13 €

B4ZDN040

u

Repercusió, per m2 de desmuntatge de plataforma de
xapa perforada d'acer.

2,68 €

B4ZDN050

u

Mitjans auxiliars per al muntatge i desmuntatge de
bastida de 1000 m3 i altura màxima 12 metres

144,00 €

B4ZDN070

u

Lloguer diari de m³, de bastida de volum, de 10 m
d'alçada màxima, constituit per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les exigències de
qualitat recolllides recollides en la norma UNE-EN ISO
9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; inclús
p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.

0,04 €

B4ZDN080

u

Lloguer diari de m2 de plataforma de treball de xapa
perforada d'acer.

0,09 €

B4ZDN090

u

Mitjans auxiliars per al lloguer de bastida de 1.000 m3

B5ZH1D60

m

Canal exterior de secció semicircular de PVC rigid, de
diàmetre 150 mm

3,55 €

B5ZHBD60

m

Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
150 mm

2,40 €

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,26 €

B755B211

kg

Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode
de membrana rígida, monocomponent, de base ciment

0,96 €

B772U001

m2

Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

11,15 €

B7D2N021

kg

Morter amb base de ciment de 500 kg/m3 de densitat,
en sacs

0,90 €

B7Z1N005

u

Tap de PVC per al segellat de tub dren existent

242,53 €

B2RA6890

B2RA8580

Pàg.:

MATERIALS

0,51 €

B2RA6770

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

35,00 €

27,80 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

u

Element de fixació per a làmina de polietilè

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95 €

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista
fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91 €

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

5,95 €

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

13,31 €

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

9,07 €

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

6,24 €

BBBAB115

BBBAD004

BBBAD015

BBBAD017

Pàg.:
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MATERIALS

B7Z1U001

BBBAA007

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

u

u

u

0,73 €
11,41 €

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

8,04 €

BBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

5,52 €

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

9,77 €

BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

10,89 €

BD13187B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

3,18 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

2,28 €

BD515DJ1

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica

19,08 €

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

7,57 €

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,11 €

BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

53,94 €

BQU25700

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

85,13 €

BQU27900

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,61 €

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

92,05 €

BQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

52,32 €

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

71,29 €

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

42,46 €

BT110101

Kg

Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF

BT230100

kg

Resina injecció tipus WEBAC 1403

8,79 €
13,40 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m3

D070A8B1

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

127,88 €

NÚM
P- 1

Preu €

Parcial

Import

Manobre especialista

20,71000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,74550
21,74550

Formigonera de 165 l

u

E5ZH5DJ4

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb
tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...
m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,04000 =

23,51520

B0512401

t

0,380

103,30000 =

39,25400

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90, en sacs

x

190,000

x

0,22000 =

41,80000

Subtotal...

104,89520

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

23,52000 =

14,11200

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

20,00000 =

6,00000

Subtotal...

1,23975

Materials:
B0111000

Parcial

Import

20,11200

20,11200

Materials:

1,23975
1,23975

44,26 €

Preu €

21,74550

Maquinària:
h

UA

Mà d'obra:

Mà d'obra:
h

CODI

Unitats
Unitats

C1705600

10

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0150000

Pàg.:

B5ZZJLPT

u

BD515DJ1

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica

4,000

x

0,26000 =

1,04000

1,000

x

19,08000 =

19,08000

Subtotal...

20,12000

COST DIRECTE

40,23200

DESPESES INDIRECTES 10,00%
104,89520

COST DIRECTE

127,88045

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,88045

4,02320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

m

E5ZHND6P

44,25520

Rend.: 1,000

Canaleta exterior de secció semicircular de PVC rígid,
de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

23,78 €

Preu €

Unitats

20,12000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,330 /R x

23,52000 =

7,76160

A0140000

h

Manobre

0,165 /R x

20,00000 =

3,30000

Subtotal...

11,06160

11,06160

Materials:
B5ZH1D60

m

B5ZHBD60

m

B5ZZJLPT

u

Canal exterior de secció semicircular de PVC rigid, de
diàmetre 150 mm
Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
150 mm
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,300

x

3,55000 =

4,61500

2,000

x

2,40000 =

4,80000

4,400

x

0,26000 =

1,14400

Subtotal...

10,55900

COST DIRECTE

21,62060

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,16206

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

E619A54L

m2

23,78266

Rend.: 1,000

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis
de 300x150x50 mm, de morter de ciment de color,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una
cara vista, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:0,5:4
Unitats

Preu €

10,55900

87,07 €

Parcial

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,260 /R x

23,52000 =

29,63520

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380 /R x

23,52000 =

8,93760

A0140000

h

Manobre

0,630 /R x

20,00000 =

12,60000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,190 /R x

20,89000 =

3,96910

Subtotal...

42,23520

Subtotal...

42,23520

u

D070A8B1

m3

Maó foradat llis de morter de ciment de 300x150x50
mm, de cara vista,de color, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

55,0352

x

0,60000 =

33,02112

BD13187B

m

0,0305

x

127,88045 =

3,90035

BD1Z2300

u

BDW3B800
BDY3B800
Subtotal...

36,92147

COST DIRECTE

m2

Unitats
Oficial 1a col·locador

33,48 €

Preu €

h

Manobre

23,52000 =

0,300 /R x

20,00000 =

0,150 /R x

Subtotal...

Parcial

Import

h

Mesclador continu sobre la ma d'obra

1,42000 =

0,150 /R x

Subtotal...
m3

Aigua

B755B211

kg

Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode
de membrana rígida, monocomponent, de base ciment

x

2,28000 =

1,52760

0,330

x

7,57000 =

2,49810

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

1,000

x

0,11000 =

0,11000

Subtotal...

COST DIRECTE

P- 6

m3

G450N005

96,64 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

24,92000 =

2,49200

3,00000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

23,52000 =

4,70400

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

20,89000 =

4,17800

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

20,00000 =

4,00000

10,05600

10,05600

0,21300
0,21300

Subtotal...
0,21300

15,37400

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,400 /R x

1,71000 =

0,41040

0,0042

0,00685

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,600 /R x

98,63000 =

5,91780

21,000

x

0,96000 =

20,16000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,200 /R x

17,23000 =

2,06760

Subtotal...
20,16685

30,43585

DESPESES INDIRECTES 10,00%

3,04359

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

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

1,050

61,03000 =

x

Subtotal...

Rend.: 1,000

Preu €

8,39580

64,08150
64,08150

64,08150

33,47943
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

8,39580

Materials:

COST DIRECTE
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

15,37400

Maquinària:

1,63000 =

20,16685

Import

Mà d'obra:
A0121000

COST DIRECTE

m

23,64384

Rend.: 10,000

Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de
pendents en canaleta de desguàs, inclòs col·locació,
vibrat i curat

8,58770

2,14944

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B060U310

ED15B871

12,90670

21,49440

DESPESES INDIRECTES 10,00%

x

Subtotal...

P- 5

8,58770

A0112000

Materials:
B0111000

0,670

7,05600

Maquinària:
C1704200

4,45200

36,92147

Mà d'obra:
h

3,18000 =

87,07234

Rend.: 1,000

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó
amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa.

x

7,91567

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E786N1D0

1,400

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

79,15667

DESPESES INDIRECTES 10,00%

A0140000

12,90670

Materials:

B0E14152

A0127000

12

PARTIDES D'OBRA

Materials:

P- 4

Pàg.:

23,64 €

Parcial

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,85130
8,78513
96,63643
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m2

G455N020

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Neteja de la solera del pou, tantes vegades com sigui
convenient, inclòs neteja amb aigua a pressió, inclús
càrrega, transport i descarrega de residus i productes
sobrants a abocador o instal·lació autoritzada.
Unitats

5,80 €

Preu €

Parcial

NÚM
P- 9

CODI

UA
Kg

G4ZD0021

Import

Mà d'obra:
h

Manobre

20,00000 =

0,250 /R x

Subtotal...

5,00000
5,00000

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,71000 =

0,030 /R x

Subtotal...
m3

Aigua

0,100

0,11130

1,63000 =

x

Subtotal...

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a
impermeabilització d'anclatges amb resines de
poliuretà o acrílica tipus Webac 1403 o similar, inclosa
la mà d’obra, material i medis auxiliars, amb control de
la injecció i de les deformacions mitjançant rellotges
comparadors i control de les fuites amb un rendiment
estimat de 16 kg/ml

21,81 €

Preu €

h

Oficial 1a

Parcial

Subtotal...

4,76515

CT000105

h

Equip d'injecció

0,030 /R x

16,50000 =

0,49500

0,16300

CT000108

h

torres il · luminació

0,030 /R x

8,54000 =

0,25620

0,16300

CT000109

h

plataforma elevadora elèctrica 10 m

0,030 /R x

9,74000 =

0,29220

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

0,030 /R x

9,42000 =

0,28260

0,16300

5,27430

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,52743

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,80173

Subtotal...

1,32600

ud

G4XBN022

Rend.: 1,000

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de
morter epòxidic i col·locació de tap de PVC per
mantenir segellat el tub

B0172000

l

Dissolvent universal

0,078

x

3,35000 =

0,26130

BT230100

kg

Resina injecció tipus WEBAC 1403

1,000

x

13,40000 =

13,40000

DESPESES AUXILIARS

78,31 €

13,66130
1,50%

Preu €

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

23,52000 =

11,76000

A013U001

h

Ajudant

0,500 /R x

20,89000 =

10,44500

Subtotal...

22,20500

h

plataforma elevadora elèctrica 10 m

0,400 /R x

9,74000 =

3,89600

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

0,400 /R x

9,42000 =

3,76800

Subtotal...

7,66400

22,20500

7,66400

Materials:
B7Z1N005

u

Tap de PVC per al segellat de tub dren existent

1,000

x

27,80000 =

27,80000

BT110101

Kg

Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF

1,500

x

8,79000 =

13,18500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

40,98500
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,98239

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

ud

G4ZDN010

Maquinària:
CT000109

19,82393

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Mà d'obra:

Unitats
B4ZDN010

u

B4ZDN020

u

0,33308
7,11871
78,30578

7.495,55 €

Preu €

Parcial

Materials:

40,98500

71,18708

21,80632

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format
per fins a 1.000 m3 d'estructura galvanitzada en calent
i plataforma de treball de 100 m2, situada fins a 12 m
d'altura màxima, incloent p.p. de transport i trasllat de
bastida des de superfície a la zona de treball

Repercusió, per m³, de muntatge de bastida de volum,
de 12 m d'alçada màxima, constituit per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les
exigències de qualitat recolllides en la UNE-EN ISO
9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; inclús
p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.
Repercusió, per m³, de desmuntatge de bastida de
volum, de 12 m d'alçada màxima, constituit per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint
les exigències de qualitat recolllides en la UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811;
inclús p/p d'escala interior amb trapa i barana amb
dues barres i entornpeu.

13,66130
0,07148

COST DIRECTE
Unitats

1,32600

Materials:

Subtotal...
P- 8

4,76515

Maquinària:

0,11130

COST DIRECTE

Import

4,76515

23,52000 =

0,2026 /R x

0,11130

Materials:
B0111000

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
A0121000

h

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

5,00000

Maquinària:
CZ172000

14

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0140000

Pàg.:

1.140,000

x

3,13000 =

3.568,20000

1.140,000

x

2,04000 =

2.325,60000

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
B4ZDN030

u

UA

B4ZDN040

u

B4ZDN050

u

DESCRIPCIÓ
Repercusió, per m2 de muntatge de plataforma de
xapa perforada d'acer.
Repercusió, per m2 de desmuntatge de plataforma de
xapa perforada d'acer.
Mitjans auxiliars per al muntatge i desmuntatge de
bastida de 1000 m3 i altura màxima 12 metres

PREU
114,000

x

4,13000 =

470,82000

114,000

x

2,68000 =

305,52000

1,000

x

144,00000 =

144,00000

Subtotal...

6.814,14000

NÚM

CODI
CZ1VN015

UA
h

DESCRIPCIÓ
Perforadora en humit amb corona diamantada de 152
mm de diàmetre, en parament horitzontal de formigó
fresc o en massa

PREU
450,00000 =

0,400 /R x

Subtotal...

6.814,14000

180,00000

180,00000

COST DIRECTE

COST DIRECTE

6.814,14000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

mes

7.495,55400

Rend.: 1,000

LLoguer mensual, de bastida de volum, format per fins
a 1.000 m3 d'estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espesor, i
plataforma de treball de 100 de m2, situada fins a 12 m
d'altura màxima, escala interior amb trapa i barana
posterior amb dos barres i entornpeus.
Unitats

P- 13

Parcial

u

B4ZDN080

u

B4ZDN090

u

Lloguer diari de m³, de bastida de volum, de 10 m
d'alçada màxima, constituit per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les exigències de
qualitat recolllides recollides en la norma UNE-EN ISO
9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; inclús
p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.
Lloguer diari de m2 de plataforma de treball de xapa
perforada d'acer.
Mitjans auxiliars per al lloguer de bastida de 1.000 m3

34.000,000

0,04000 =

x

x

0,09000 =

306,00000

1,000

x

35,00000 =

35,00000

Subtotal...

Rend.: 80,000

24,61 €

1.701,00000

COST DIRECTE

Preu €

Parcial

A011U001

h

Cap de colla de túnel

1,000 /R x

27,07000 =

0,33838

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

6,000 /R x

25,38000 =

1,90350

A013U002

h

Ajudant de túnel

4,000 /R x

22,56000 =

1,12800

Subtotal...

3,36988

C131U015

h

C131U020

h

C1A0U001

h

CZ11U006

h

CZ1UU001

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

1,000 /R x

65,74000 =

0,82175

1,000 /R x

41,11000 =

0,51388

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

38,70000 =

0,48375

1,000 /R x

38,13000 =

0,47663

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de polietilè

1,000 /R x

5,02000 =

0,06275

Subtotal...

1.701,00000

u

G4ZFN015

B772U001

m2

B7Z1U001

u

Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie
Element de fixació per a làmina de polietilè

1.871,10000

Rend.: 1,000

206,80 €

2,35876

1,100

x

11,15000 =

12,26500

6,000

x

0,73000 =

4,38000

170,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Perforació de llosa de formigó armat, amb corona
diamantada de 152 mm de diàmetre, en parament de
formigó en massa, i càrrega manual de residus sobre
contenidor i transport fins a abocador

Subtotal...

16,64500

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,400 /R x

20,00000 =
Subtotal...

Maquinària:

P- 14

8,00000
8,00000

16,64500

2,23736
24,61100

Import

Mà d'obra:
A0140000

2,35876

22,37364

DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

3,36988

Materials:

COST DIRECTE
P- 12

Import

Maquinària:

1.701,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm
de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
per a impermeabilització del pou, totalment col·locada

Import

1.360,00000

3.400,000

m2

G773U010

Mà d'obra:

Materials:
B4ZDN070

206,80000

Unitats

1.871,10 €

Preu €

18,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

681,41400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G4ZDN020

180,00000

188,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 11

16

m2

G7D2N723

8,00000

Rend.: 1,000

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base
cimentosa de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals
Unitats

37,51 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,016 /R x

24,92000 =

0,39872

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA
NÚM

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

0,160 /R x

23,52000 =

3,76320

PREU

A013U001

h

Ajudant

0,080 /R x

20,89000 =

1,67120

Subtotal...

5,83312

NÚM

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

4,19000 =

0,160 /R x

Subtotal...
B0111000

m3

Aigua

B7D2N021

kg

Morter amb base de ciment de 500 kg/m3 de densitat,
en sacs

0,67040

0,037

x

1,63000 =

0,06031

30,600

x

0,90000 =

27,54000

Subtotal...

27,60031

COST DIRECTE

0,67040

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000

5,67000 =

x

Subtotal...

0,26 €

Preu €

1,000

0,24000 =

x

Subtotal...

27,60031

P- 18

Parcial

u

H1432012

Parcial
0,24000
0,24000

COST DIRECTE

0,24000
0,02400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,26400

Rend.: 1,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

Import

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

1,000

18,42000 =

x

5,67000

5,67000

20,26 €

Preu €

Unitats

Subtotal...

5,67000

Parcial

COST DIRECTE

5,67000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,56700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,23700

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

P- 19

u

H1445003

18,42000

Preu €

Parcial

18,42000

18,42000
1,84200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,26200

Rend.: 1,000

1,56 €

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Preu €

Parcial

Import

Materials:

6,55 €

B1445003
Unitats

Import

18,42000

COST DIRECTE

Unitats
u

H1421110

0,24000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 16

Import

Materials:

Materials:
u

Rend.: 1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Materials:

6,24 €

Preu €

Unitats

u

H1431101

Unitats

37,51421

Rend.: 1,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

PREU
6,54500

3,41038

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

DESCRIPCIÓ

34,10383

DESPESES INDIRECTES 10,00%

H1411111

UA

0,67040

Materials:

B1411111

18

5,83312
P- 17

h

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:

P- 15

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
A0121000

C200X000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000

1,42000 =

x

Subtotal...

Import

1,42000
1,42000

1,42000

Materials:
B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

1,000

5,95000 =

x

Subtotal...

5,95000

5,95000

COST DIRECTE

1,42000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,14200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,56200

5,95000

COST DIRECTE

5,95000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,59500

P- 20

H1447005

u

Rend.: 1,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
Unitats

Preu €

11,75 €
Parcial

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
u

DESCRIPCIÓ
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

PREU
1,000

10,68000 =

x

Subtotal...

10,68000

u

u

H1465275

Rend.: 1,000

8,60 €

Preu €

Parcial

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000

7,82000 =

x

Subtotal...

PREU
Rend.: 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Preu €

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Import

1,000

17,24000 =

x

Subtotal...

7,82000

7,82000

18,96 €

Parcial

17,24000

COST DIRECTE

7,82000

u

H145K153

COST DIRECTE

7,82000
0,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,60200

Rend.: 1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Unitats

P- 24

u

H147D102

1,72400

22,70 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B145K153

Unitats
u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000

20,64000 =

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,64000

52,12 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:

20,64000

B147D102
Subtotal...

18,96400

Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

17,24000

17,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

17,24000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 22

20

Materials:

Materials:
B145C002

DESCRIPCIÓ

Unitats

1,06800
11,74800

Unitats

UA

10,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

CODI

10,68000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

H145C002

NÚM
P- 23

10,68000

COST DIRECTE

P- 21

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
B1447005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

20,64000

20,64000
2,06400
22,70400

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

1,000

47,38000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,38000

47,38000

47,38000

47,38000
4,73800
52,11800

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

H147D405

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

NÚM

552,41 €

CODI
B147N000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Faixa de protecció dorslumbar

PREU
1,000

22,51000 =

x

Subtotal...

22,51000
22,51000

COST DIRECTE

22,51000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,25100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

22,51000

24,76100

Import

Materials:
B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000

502,19000 =

x

502,19000

B1481242

502,19000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

Rend.: 1,000

25,60 €

Preu €

Parcial

23,52000 =

0,100 /R x

Subtotal...
u

B1Z09F90

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000

x

19,93000 =

19,93000

1,000

x

0,99000 =

0,99000

Subtotal...

20,92000

COST DIRECTE

Import

P- 29

u

H1481542

24,40000

24,40000
2,44000
26,84000

Rend.: 1,000

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

24,51 €

Preu €

Unitats

24,40000

Parcial

Import

Materials:
B1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

2,35200

1,000

22,28000 =

x

Subtotal...

22,28000

22,28000

COST DIRECTE

20,92000

P- 30

u

H1482222

25,59920

22,28000

22,28000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,32720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

23,27200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

24,40000 =

x

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,35200
2,35200

1,000

Materials:
B147L005

Parcial

COST DIRECTE

50,21900
552,40900

Unitats

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Subtotal...

Mà d'obra:
A01H2000

26,84 €

Preu €

502,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

u

502,19000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

u

Rend.: 1,000

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
Unitats

COST DIRECTE

H147L015

u

H1481242

Materials:

Subtotal...

P- 26

P- 28

2,22800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,50800

Rend.: 1,000

6,91 €

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1482222
P- 27

H147N000

u

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorslumbar
Unitats

Materials:

Preu €

Parcial

24,76 €
Import

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

1,000

x

6,28000 =

Subtotal...

6,28000

6,28000

6,28000

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

6,28000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,62800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,90800

NÚM

P- 34

CODI

UA

u

H1487350

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,03300

Rend.: 1,000

5,28 €

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Preu €

Unitats
P- 31

24

u

H1482422

Rend.: 1,000

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

6,91 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:

Parcial

B1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000

4,80000 =

x

Subtotal...

Import

4,80000

4,80000

4,80000

Materials:
B1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

1,000

6,28000 =

x

Subtotal...

6,28000

6,28000

u

H1484110

COST DIRECTE

6,28000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,62800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,90800

Rend.: 1,000

Samarreta de treball, de cotó
Unitats

Preu €

Parcial

u

Samarreta de treball, de cotó

1,000

2,61000 =

x

Subtotal...

5,28000

m2

H1512005

Rend.: 1,000

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

2,87 €
Import

5,82 €

Preu €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

20,00000 =

2,00000

Subtotal...

2,61000

B1510003

m2

B15Z1200

m

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

P- 33

u

H1486241

2,61000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,26100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,87100

Rend.: 1,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Parcial

Import

Materials:
B1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000

30,03000 =

x

Import

4,35200

x

0,69000 =

0,82800

0,800

x

0,14000 =

0,11200
0,94000

0,94000

COST DIRECTE

5,29200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,52920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,82120

33,03 €

Preu €

Unitats

4,35200

1,200

Subtotal...
COST DIRECTE

Parcial

Materials:

2,61000
2,61000

0,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

Materials:
B1484110

4,80000

6,28000
P- 35

P- 32

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Subtotal...

P- 36

m2

H1512013

30,03000
30,03000

30,03000

Rend.: 1,000

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

30,03000

Mà d'obra:

3,00300

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,350 /R x

17,50 €

Preu €
23,52000 =

Parcial
8,23200

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

PREU
20,00000 =

0,350 /R x

Subtotal...

7,00000
15,23200

NÚM
P- 38

CODI

UA
m2

H151AJ01

15,23200

Materials:
B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,100

x

0,23000 =

0,02300

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

0,500

x

0,14000 =

0,07000

B1Z0A0B0

cu

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

0,020

x

18,26000 =

0,36520

1,200

x

0,18000 =

0,21600

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

14,01 €

Preu €

Unitats

0,67420

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250 /R x

20,00000 =

5,00000

Subtotal...

0,67420

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

B1Z0D230

m

B1Z0D300

m3

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

Import

10,88000

x

1,36000 =

0,13695

3,600

x

0,35000 =

1,26000

0,0019

x

242,53000 =

0,46081

1,59062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

17,49682

Rend.: 1,000

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

1,85776

12,73776

DESPESES INDIRECTES 10,00%

1,27378

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,01154

Rend.: 1,000

6,94 €

5,73 €
P- 39

Unitats

1,85776

15,90620

DESPESES INDIRECTES 10,00%

m2

10,88000

0,1007

Subtotal...
COST DIRECTE

H151A1K1

Parcial

Mà d'obra:

Materials:

Subtotal...

P- 37

26

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

20,00000 =

2,00000

Subtotal...

4,35200

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,200

x

0,23000 =

0,04600

B1Z09F90

u

0,600

x

0,99000 =

0,59400

B1Z11215

m2

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200

x

0,18000 =

0,21600

Subtotal...

0,85600

Preu €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

20,00000 =

2,00000

Subtotal...

4,35200

B1526EK6

u

B1Z0D230

m

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

0,85600

COST DIRECTE

5,20800
0,52080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,72880

Import

4,35200

4,35200

Materials:
0,500

x

1,47000 =

0,73500

3,500

x

0,35000 =

1,22500

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Parcial

Mà d'obra:

Materials:
B0DZDZ40

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

Import

Mà d'obra:
A01H2000

m

H1521431

P- 40

m

H152J105

1,96000

1,96000

COST DIRECTE

6,31200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,63120

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,94320

Rend.: 1,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

6,21 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

20,00000 =

2,00000

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

4,35200

NÚM

4,35200

CODI
BBBAD015

UA
u

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200

1,08000 =

x

Subtotal...

m

H152U000

1,29600
1,29600

Subtotal...

COST DIRECTE

5,64800

COST DIRECTE

0,56480

DESPESES INDIRECTES 10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,21280

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Oficial 1a per a seguretat i salut

2,55 €

Preu €
23,52000 =

0,050 /R x

Subtotal...

Parcial

P- 43

u

HBBAA007

Import

1,17600
1,17600

B152U000

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

m

0,500

1,21000 =

x

u

HBBAA005

1,050

0,51000 =

x

0,53550

1,14050

h

2,31650
0,23165

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,54815

Rend.: 1,000

BBBAA007

u

BBBAD017

u

Parcial

Import

20,00000
20,00000

1,000

x

2,91000 =

2,91000

1,000

x

6,24000 =

6,24000

9,15000

COST DIRECTE

20,00000

2,91500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Parcial

1,000 /R x

20,00000 =

1,000

x

5,95000 =

5,95000

32,06500

Import
u

HBBAB115

20,00000
20,00000

9,15000

29,15000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Subtotal...
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista
fins 3 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

38,52 €

P- 44

u

20,00000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,00000

Materials:
BBBAA005

Manobre per a seguretat i salut

1,14050

COST DIRECTE

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

3,50200
38,52200

32,07 €

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
h

35,02000

Preu €

0,60500

Mà d'obra:
A01H4000

15,02000

Materials:

Subtotal...

P- 42

15,02000

Rend.: 1,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Unitats

A01H4000
u

9,07000

Mà d'obra:

1,17600

Materials:
B1526EL6

9,07000 =

x

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
h

PREU
1,000

1,29600

Mà d'obra:
A01H2000

DESCRIPCIÓ
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

Materials:

P- 41

28

PARTIDES D'OBRA

CODI

B0AC112D

Pàg.:

Rend.: 1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

37,39 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000 /R x

20,00000 =
Subtotal...

Materials:

20,00000
20,00000

20,00000

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA

CODI
BBBAB115

u

UA

BBBAD025

u

DESCRIPCIÓ
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

PREU
1,000

x

5,95000 =

5,95000

1,000

x

8,04000 =

8,04000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

Subtotal...

13,99000

43,08000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

13,99000

P- 47

m

HBC1KJ00

4,30800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,38800

Rend.: 1,000

6,11 €

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

33,99000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

A01H4000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

HBBAE001

Rend.: 1,000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Unitats

Manobre per a seguretat i salut

Parcial

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000

5,52000 =

x

Subtotal...

u

HBBAF004

COST DIRECTE

5,52000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,55200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,07200

Rend.: 1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 48

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000 /R x

20,00000 =
Subtotal...

4,35600
4,35600

COST DIRECTE

5,55600
0,55560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,11160

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

64,83 €

Preu €

Unitats
h

Manobre per a seguretat i salut

Parcial

20,00000 =

0,250 /R x

Subtotal...

5,00000
5,00000

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

1,000

53,94000 =

x

BBBAF004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

Import

Subtotal...

53,94000

53,94000

20,00000
20,00000

1,000

x

13,31000 =

13,31000

1,000

x

9,77000 =

9,77000

COST DIRECTE

20,00000

58,94000
5,89400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

u

HQU25701

64,83400

Rend.: 1,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

26,71 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
Subtotal...

5,00000

53,94000

DESPESES INDIRECTES 10,00%
u

Import

Materials:

Materials:
BBBAD004

4,35600

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Mà d'obra:
A01H4000

10,89000 =

x

Mà d'obra:

47,39 €

Preu €

u

HQU22301

BQU22303
Unitats

1,20000

5,52000

A01H4000
P- 46

0,400

Subtotal...

5,52000

5,52000

1,20000

Import

Materials:
BBBAE001

1,20000

Materials:

6,07 €

Preu €

20,00000 =

0,060 /R x

Subtotal...

37,38900

BBC1KJ04
P- 45

h

3,39900

23,08000

23,08000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150 /R x

20,00000 =

3,00000

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

3,00000

3,00000

Materials:
BQU25700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250

85,13000 =

x

NÚM
P- 52

CODI

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

60,85 €

Preu €

Unitats

21,28250

21,28250

u

HQU2D102

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

Subtotal...

UA

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00000 =

0,150 /R x

21,28250

Subtotal...

3,00000
3,00000

3,00000

Materials:
COST DIRECTE

BQU2D102

24,28250

DESPESES INDIRECTES 10,00%

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

2,42825

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,32000 =

x

Subtotal...

26,71075

52,32000
52,32000

COST DIRECTE
P- 50

u

HQU27902

Rend.: 1,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

55,32000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

32,89 €

5,53200

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Parcial

52,32000

60,85200

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00000 =

0,350 /R x

Subtotal...

P- 53

7,00000
7,00000

7,00000

Rend.: 1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

79,52 €

Preu €

Unitats

Materials:
BQU27900

u

HQU2E001

Parcial

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250

91,61000 =

x

22,90250

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Subtotal...

22,90250

1,00000
1,00000

22,90250

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

71,29000 =

x

71,29000
71,29000

29,90250

DESPESES INDIRECTES 10,00%

COST DIRECTE

32,89275

72,29000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

7,22900

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Unitats

h

Manobre per a seguretat i salut

Preu €
20,00000 =

0,350 /R x

Subtotal...

Parcial

Import

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000

92,05000 =

x

P- 54

u

HQU2GF01

7,00000
7,00000

Rend.: 1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

7,00000

48,91 €

Preu €

Unitats

Materials:
BQU2AF02

79,51900

108,96 €

Mà d'obra:
A01H4000

71,29000

2,99025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

HQU2AF02

1,00000

Materials:

Subtotal...
COST DIRECTE

P- 51

Import

Mà d'obra:

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00000 =

0,100 /R x

92,05000

Subtotal...

2,00000
2,00000

2,00000

Materials:
Subtotal...

92,05000

92,05000

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000

42,46000 =

x

Subtotal...
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,05000

42,46000
42,46000

42,46000

9,90500
108,95500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

44,46000
4,44600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

CODI

UA

m3

I2R24200

DESCRIPCIÓ

PREU
48,90600

P- 58

CODI

m3

I2R540R0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Preu €

Parcial

180,08 €

Preu €

Parcial

m3

Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i
recollida amb residus especials

Import

163,71000 =

1,000 /R x

Subtotal...
h

Manobre

20,00000 =

1,000 /R x

Subtotal...

163,71000
163,71000

20,00000

COST DIRECTE

20,00000

COST DIRECTE

163,71000

22,00000
P- 59

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

41,35000 =

1,000 /R x

Subtotal...

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

41,35000
41,35000

0,00 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:

Import

B2RA6770
m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

Parcial

Maquinària:
C1RA2200

m3

I2RA6770

45,49 €

Preu €

Unitats

180,08100

2,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

16,37100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

I2R540D0

163,71000

20,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 56

Import

Maquinària:

22,00 €

C1RABJ00
Unitats

UA

Unitats

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

NÚM

Mà d'obra:
A0140000

34

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 55

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

41,35000

0,035

=

x

Subtotal...
COST DIRECTE

41,35000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

4,13500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

45,48500

DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 57

m3

I2R540M0

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

16,94 €
P- 60

Unitats

Preu €

Parcial

m3

I2RA6890

Import

Maquinària:
C1RA2C00

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

15,40000 =

1,000 /R x

15,40000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

Subtotal...

15,40000

15,40000

DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,40000
1,54000
16,94000

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA6890

COST DIRECTE

8,36 €

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,190

40,00000 =

x

Subtotal...

7,60000

7,60000

7,60000

COST DIRECTE

7,60000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,76000

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m3

I2RA6960

DESCRIPCIÓ

PREU

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

NÚM

8,36000

CODI
B2RA8E00

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

36

Unitats
t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

PREU
1,000

0,08000 =

x

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA6960

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 61

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,040

=

x

P- 64

m2

K874PASD

Subtotal...

0,08000

0,08000

0,08000

COST DIRECTE

0,08000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,00800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,08800

Rend.: 1,000

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en
calent, amb neteja d'òxids amb sorreig de sorra seca,
per procedir posteriorment a l'aplicació d'un
revestiment, i retirada de residus generats
Unitats

27,69 €

Preu €

Parcial

COST DIRECTE

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 10,00%

A0121000

h

Oficial 1a

0,350 /R x

23,52000 =

8,23200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

20,00000 =

6,00000

Subtotal...

14,23200

Import

14,23200

Maquinària:
P- 62

m3

I2RA8580

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

14,03 €

Preu €

Parcial

t

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170

75,00000 =

x

h

CZ171000

h

Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión
Equip de raig de sorra

0,250 /R x

15,32000 =

3,83000

0,250 /R x

4,00000 =

1,00000

Subtotal...

Import

4,83000

12,75000

B0111000

m3

Aigua

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,002

x

1,63000 =

0,00326

0,0352

x

163,39000 =

5,75133

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

12,75000

12,75000

5,75459
2,50%

25,17239

14,02500
P- 65

m2

K8782270

Rend.: 1,000

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de
sorra seca
Unitats

I2RA8E00

kg

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

Materials:

Preu €

27,68963

1,27500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63

2,51724

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,75000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

5,75459
0,35580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

COST DIRECTE

4,83000

Materials:

Materials:
B2RA8580

CZ121410

0,09 €

Parcial

Import

18,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,00000 =

5,00000

Subtotal...

10,88000

Maquinària:
CZ121410

h

CZ171000

h

Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión
Equip de raig de sorra

0,250 /R x

15,32000 =

3,83000

0,250 /R x

4,00000 =

1,00000

10,88000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

4,83000

4,83000

Materials:
t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,003

163,39000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,49017
0,49017

2,50%

COST DIRECTE

m2

K894GBJ0

0,49017
0,27200
16,47217

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 66

1,64722

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,11939

Rend.: 1,000

7,43 €

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes
d'emprimació antioxidant

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

23,52000 =

3,52800

A013D000

h

Ajudant pintor

0,040 /R x

20,89000 =

0,83560

Subtotal...

4,36360

4,36360

Materials:
B8ZAA000

Pàg.:

38

PARTIDES ALÇADES

CODI

B0314500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Imprimació antioxidant

0,204

11,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,32764
2,32764

1,50%

2,32764
0,06545

COST DIRECTE

6,75669

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,67567

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,43236

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

XPA10X25

pa

Partida alçada a justificar per a possibles patologies
ocultes de l'estructura metàl·lica, incloent reforçaments
d'acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, , en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, treballats en taller i una capa d'imprimació
antioxidant, colocat en obra amb soldadura

PREU
9.500,00 €
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1.

1.1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

3.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en
el seu article 18.3h.
D’aquesta manera, s’integren en el present projecte complementari, les premisses
bàsiques per a les quals el Contractista constructor pugui preveure i planificar, els
recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar,
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

4.

DADES DEL PROJECTE

4.1.

Autor del projecte
Autor de l’estudi: Josep Secanell i Nadales
Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm.: 8396
Despatx professional: AudingIntraesa
Població: Barcelona

4.2.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte
L’autor del projecte Josep Secanell i Nadales ha realitzat les funcions de
coordinador de Seguretat i Salut.

4.3.
En cas de què calgui implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Autor de l’estudi: Josep Secanell i Nadales
Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm.: 8396
Despatx professional: AudingIntraesa
Població: Barcelona

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 /
1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del Contractista.

PROMOTOR
L’organisme promotor d’aquest projecte és TMB, Transports Metropolitans de
Barcelona.

Identificació de les obres
Les obres objecte d’aquesta memòria són les compreses dins del “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES”.

1.2.

2.

Tipologia de l'obra

El present “Projecte constructiu de rehabilitació i reparació del pou d’havaneres”,
per tal de garantir el correcte comportament estructural, defineix i valora:

La revisió i el disseny del sistema de drenatge.

L’assoliment de les condicions de durabilitat necessàries per tal de
que no es degradi l’estructura.

La valoració detallada de les obres projectades.
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Per a aconseguir aquests objectius es procedirà a :

Reduir al mínim o eliminar les filtracions d'aigua que es produeixen
per la galeria de connexió i per les parets.

Reparar i adequar tot el sistema de drenatge de la part inferior del
pou (baixants, canaletes, mitges canyes perimetrals,...).

Avaluar l'estat de tota l'estructura, especialment de les parts
metàl•liques.

Retirar l'ignifugat i posterior reposar en aquells elements on
l'adherència s'hagi vist afectada per les filtracions d'aigua.
4.4.

CAP Maragall
Pg. Maragall, 52
Tf.: 93 446 29 50
CAP La Sagrera
C/ Garcilaso, 129 baixos
Tf.: 93 243 25 27
Hospital Dos de Maig
C/ Dos de Maig, 301 baixos
Tf.: 93 507 27 00

Situació
Totes les activitats desenvolupades en l’execució de l’obra es troben al termini
municipal de Barcelona, dins del nucli urbà, l’emplaçament exacte és el carrer
Olesa, entre les cruïlles amb el carrer Campo Florido i el carrer Jordi de Sant
Jordi.

4.5.

CAP Sagrada Família
C/ Còrsega, 643
Tf.: 93 507 25 80
CAP El Clot
C/ Concili de Trento
Tf.: 93 303 73 00

Comunicacions
Es disposa de totes els mitjans de comunicació de la ciutat de Barcelona (xarxa
viaria, línies d’autobusos, metro, ferrocarrils metropolitans).

4.6.

CAP Sant Martí
Pl. Infància, 1
Tf.: 93 266 45 43
Bombers
Tf. urgències: 080

Subministrament i Serveis
Gas Natural SDG S.A.
Telefònica S.A.
FECSA-ENHER (Grup ENDESA)
Aigües de Barcelona (AGBAR)
Clavegueram de Barcelona (CLABSA)
Companyies de telecomunicacions
Serveis Tècnics Municipals

Guàrdia Urbana
Tf. urgències: 092
Mossos d’Esquadra
Tf.: 93 300 91 91

4.8.
4.7.

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

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte,
és de 367.718,06 €. (Tres-cents seixanta-i-set mil, set-cents divuit euros, amb sis
cèntims).

Telèfons i adreces d’interès:
Hospital Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
Tf.: 93 291 90 00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pressupost d'execució material del projecte

4.9.

Termini d'execució
El pla d’obres és de 3 mesos. Queda detallat en l’annex núm. 7 de Pla d’Obres del
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Projecte.

4.10. Mà d'obra prevista
Es preveu un nombre de treballadors punta de 9 treballadors i un nombre mig de 7
treballadors.
L’estimació de mà d’obra s’ha realitzat per un tant per cent del pressupost, tal i com
s’indica:
Pressupost estimat d’Execució Material del Projecte
Import percentual de mà d’obra: 22% PEM
Número mig de hores treballades en un mes
Número total de hores treballades en tota la durada de
l’obra
Cost global per hores
Preu mig hora per treballador
Número mig de treballadors
Número punta de treballadors: 25% més
Arrodoniment

367.718,06 €
0,22 * 367.718,06 = 80.897,97 €
22 * 8 = 176 hores
3 * 176 = 528 hores
80.898 / 528 = 153,21 €
20,80 €
153,21 / 20,80 = 7,36
1,25 * 7,36= 9,20
9 treballadors

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla
Cap de colla de túnel
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a de túnel
Ajudant col·locador
Ajudant pintor
Ajudant
Ajudant de túnel
Manobre
Manobre especialista
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
BONERES
CALÇS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CANALS
CIMENTS
DISSOLVENTS
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
MAONS DE MORTER DE CIMENT
MATERIALS AUXILIARS BASTIDES
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MORTERS EPOXI
MORTERS IGNÍFUGS
MORTERS IMPERMEABILITZANTS
NEUTRES
RESINES
SORRES
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Vibrador intern de formigó
Camió amb bomba de formigonar
Mesclador continu sobre la ma d'obra
Formigonera de 165 l
Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera
instal·lació, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
Equip d'injecció
torres il · luminació
plataforma elevadora elèctrica 10 m
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos
Grup electrogen 85 kVA
Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal
Equip de raig de sorra
Màquina de raig d'aigua a pressió
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè
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Perforadora en humit amb corona diamantada de 152 mm de diàmetre, en
parament horitzontal de formigó fresc o en massa

5.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador
autoritzat.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no
hi existeixin parts en tensió al descobert (embornales, cargols de
connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú
dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de
tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc
elèctric (R.D. 485/97).
Conductors

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC,
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.

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

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable
de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra,
segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.

Quadres secundaris

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació
i les zones sense pas de vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30
mA.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre
general i hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests
quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el
següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:16 A.
·1
Transformador de seguretat
:(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:16 A.
Connexions de corrent
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canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta
per a la connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva
desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts
de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les
zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament

Maquinària elèctrica
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments
d’aigües brutes.

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

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

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

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Enllumenat portàtil

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran
les següents:
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.

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

5.2.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió,
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre
tractat amb bactericides.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de
la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la
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S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues
de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació
d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i
canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de
ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició.
Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments
durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar
part de la conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està
transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició,
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
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completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són:
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible,
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest
treball amb altres propis de l’obra.
Donat que es contractaran 10 treballadors durant 3 mesos per l’execució
d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit

Com actualment el pou disposa de vestuaris i serveis higiènics es faran servir les
instal·lacions actuals existents en el pou i no serà necessari la instal·lació de mòduls
addicionals per a aquests menesters.

6.1.

Serveis higiènics


Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones, s’instal·larà mínim 1 unitat.
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Cabines d’evacuació

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


Local de dutxes

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

6.2.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. Per tant, es
requereixen uns 20 m2.

6.3.

Menjador

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel
socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a
picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per
a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que
estableix la llei 31/95.

S’acondicionarà un espai dins les instal·lacions actuals del pou. S’equiparà
amb;

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

Local de descans
Com no treballen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, no és necessari que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al
descans del personal.

6.5.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a
l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre
1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra, és a dir, entre 15 i 20 m2.

Taula i bancs allargats, proper a un punt de subministrament d’aigua (una
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar
menjars (un microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (100 l de
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i
situats a prop dels llocs de treball.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures
del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:














desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de
manera immediata el material utilitzat o caducat.
No es considera local d'assistència a accidentats per no superar-se la xifra de
50 treballadors, tot i que l’obra comptarà amb el corresponent armari
farmaciola localitzat a l’oficina d’obra.

una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.
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7.

ÀREES AUXILIARS

7.1.

Zones d'apilament. Magatzems

9.

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.

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa
d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos
en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional
il·luminades adequadament.

estaran

balisades,

senyalitzades

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

i

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

8.

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

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

9.1.

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

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament



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


Explosius

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


Comburents,
inflamables

extremadament

inflamables

i

fàcilment

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
presència de comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
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Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics
per a la reproducció

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


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

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

10.

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 aquesta obra, és 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.
En aquest projecte, aquesta informació es recull en els següents documents:
-

Annex núm. 8: “Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra”
Document núm. 2 “Plànols”:
o Plànols 6: “Fases d’obra”

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.
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les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els
indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

Situació de casetes i contenidors
Es tracta de terreny urbà, i per tant les instal·lacions hauran de situar-se a dins
de les zones d’ocupació temporal delimitades per a executar les obres del
present projecte.
En aquest cas concret hi ha lavabos i vestuaris al pou (L9 i L4), i per tant, no
seria necessari portar mòduls externs sanitaris, de vestuaris ni menjador; ja
que es podrien utilitzar els existents a l’àmbit de l’obra.
Si per característiques especials no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes
per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via
pública“.

10.3. Característiques meteorològiques
Les característiques climàtiques d’aquesta àrea es troben en el domini
mediterrani. Quant a precipitacions, el règim pluviomètric es situa entre els 450
i 500 mm/any. El règim d’humitat és Mediterrani sec. Aquestes característiques
donen un tipus climàtic “Mediterrani Atemperat”.

10.4. Característiques de l'entorn
L’obra es troba en una zona urbana de Barcelona, entre els carrers Olesa,
Jordi de Sant Jordi i Campo Florido, just en una plaça de la ciutat en forma de
triangle com a conseqüència de la intersecció dels tres carrers de la cuitat.

10.1. Serveis afectats
No hi ha cap servei existent afectat pel desenvolupament de les obres del
present projecte.
11.
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes,
pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen
un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

10.2. Servituds

UNITATS CONSTRUCTIVES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
DIVISÒRIES ( OBRA )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS, FUMS )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
INSTAL.LACIÓ DE BASTIDES I TREBALLS EN ALTURA
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES
PLANES
AÏLLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU" )
REVESTIMENTS
PINTATS – ENVERNISSATS

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de
pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i
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12.

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

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.

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
12.1. Procediments d'execució
Les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants
s’adjunten al corresponent Annex número 8 “Estudi de l’organització i
desenvolupament de l’obra”.
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.

12.2. Ordre d'execució dels treballs
Les activitats que es realitzaran en el pou d’Havaneres per a la seva
rehabilitació i reparació tenen dos àmbits d’actuació diferenciats:



Per una banda es treballarà a la zona de topalls de la L4 del metro, tapant
les entrades d’aigua i substituint els tubs del baixants.
D’altra banda s’actuarà al pou de ventilació del la L9 de Pou d’Havaneres
per tal d’evitar l’entrada d’aigua, millorar el drenatge i refer la protecció contra
incendis de l’estructura.

Breument, els treballs a realitzar consisteixen a:



Tapar l’entrada d’aigua a L4, a través d’ancoratges i drens, i adequació del
sistema de drenatge.
Actuacions sobre ancoratges, drens de la galeria, del pou de ventilació del
Pou d’Havaneres per tal d’evitar l’entrada d’aigua i la conducció de la mateixa,
així com per refer la protecció contra incendis de l’estructura feta malbé per
l’efecte de l’aigua.

L’ordre d’execució dels treballs queda determinat al pla d’obres del present
projecte.
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament
dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS:

ACTUACIONS
FASE 1.1 (L4)
Obturació de drens de la galeria de L9 que queden dintre del recinte de L4
Impermeabilització d'ancoratges
Sorrejat de la paret i arrebossat mitjançant morter segellador
Col·locació de membrana en el frontal de L4
Adequació del sistema de drenatge de L4
FASE 2.1. (L9)
Baixada de material
FASE 2.2. (L9)
Muntatge bastida
Sorrejat de la paret de la galeria
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Obturació de drens de la galeria de L9
Col·locació de membrana al frontal de la galeria
Adequació sistema de drenatge a frontal de la galeria
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida
FASE 2.3. (L9)
Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
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Projectat de la protecció passiva contra el foc
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida
FASE 2.4. (L9)
Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Impermeabilització d'ancoratges (4ud)
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida
FASE 2.5. (L9)
Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Impermeabilització d'ancoratges (4ud)
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida
Retirada de la bastida del pou de ventilació
FASE 2.6. (L9)
Execució canal perimetral

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:
Queda determinat al pla d’obres del present projecte a l’annex núm. 7
DURADA DE LES ACTIVITATS:

13.

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

14.

MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfèrics
Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra podrien ser els
habituals en obres realitzades a Barcelona a l’aire lliure: pluges fortes, vent o baixes
temperatures.

14.2. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

La durada total de les activitats serà de 3 mesos.
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa
general orientatiu, que s’adjunta al Annex núm. 7 “Pla d’obra”, en el qual s’ha
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives),
i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el
Projecte Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions
brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà
antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un
risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència
d’evacuació i de seguretat.
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs
relacionats amb la construcció, seran els següents:
25-50 lux
100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls,
com en sales de màquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
: 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.
: Operacions en les que sigui necessària una distinció
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Altes exigències visuals.
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt
altes.

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.

14.3. Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de
la construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte
angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

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

82-94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel
soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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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

14.4. Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les
següents afeccions:










Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure
(Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de
la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser
realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris
es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------% Si O2 + 2
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mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de
l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat
en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment
els següents:
















Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de
soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta,
desbarbat i soldadura
elèctrica

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació
localitzada
en
carros
perforadors o injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall
Aspiració localitzada
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Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i
plantes asfàltiques

Regat de pistes
Aspiració localitzada

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

14.5. Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a
les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte,
especialment pel que fa a:
1r.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2n.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
d’apilament.
3r.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4t.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i
restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre
superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en
el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs
on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores
a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de
ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic
on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix
de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials,
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de
lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors
de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen
soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a
possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació
dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona,
a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la
retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es
divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,
acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de
la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap
risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han
de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball,
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat
de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de
la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels
ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de
la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa,
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat
de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud
d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible.
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill
per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
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a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències,
poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos
grups i quatre classes següents:
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les

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

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

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que
els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de
ser registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats.

b)
c)

d)

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

visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW,
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular,
en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i
de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a
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e)

La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació
de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,
l’ozó.
S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el
cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la

força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran
en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació
visible o invisible que genera l’aparell.
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c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de

treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força,
que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per
el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la
radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material
absorbent que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es

b)
c)

d)
e)
f)
g)

trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i
operar l’equip de làser.
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar
vigilat.
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres
que previnguin el risc de dany ocular.
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la
corresponent al pit de l’operador.
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformarse amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al
sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual
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contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat
del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

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





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

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades
operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden
ser:










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

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del
volum i del tipus dels teixits irradiats.

col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per
exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

15.

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions
elementals:


Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b)
Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors
Geiger.










Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps
de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de
treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general,
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals,
que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador
de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no
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Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment,
és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest
es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui
rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica
i embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones,
la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del
cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al
transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o
estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal
manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que
no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla
de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:


Automatització i mecanització dels processos.
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Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
1r.2n.3r.4t.5è.6è.7è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
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.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1r.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2n.-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.
3r.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a
dojo.
4t.-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:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

16.

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

Codi
UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent
nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m 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)
HX11X021 u 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
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat
integrat

17.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCEVALUACIÓ-MESURES.

18.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de
coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de
l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficàcia equivalent.
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.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació
per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En 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.

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.

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.

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.

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-EVALUACIÓ-MESURES.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats

19.

pesats.

RECURSOS PREVENTIUS

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

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:

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS, FUMS )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
INSTAL.LACIÓ DE BASTIDES I TREBALLS EN ALTURA
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES
PLANES
AÏLLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU" )
REVESTIMENTS
PINTATS – ENVERNISSATS

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
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.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
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20.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix
a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per
la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.
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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.
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.

21.

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En principi al present projecte no es contempla cap afectació a la via pública.
Els treballadors i el material a utilitzar accedirà a l’obra per l’accés existent del
personal de manteniment o sortida d’emergència o les reixes existents de
ventilació.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de
senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra
i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants,
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

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

2.

3.
4.
5.

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.
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.
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la
percepció de les senyals o panells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la
vista.
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una
senyalització d’advertència.

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

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm),
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia
Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la
senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin,
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i
elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i
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separats.

21.1. Normes de Policia


En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats
des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera,
si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Control d’accessos

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

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint
màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és
inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir
amb tanques l’àmbit del pas de vianants.




Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

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

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


21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública


Situació de casetes i contenidors.

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la
vorera existent.
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Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els
següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas
de vianants a la vorera.

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


Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.


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



Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de
l’obra.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic


No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

Tanques
Situació

Tipus de
tanques

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



Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.

Vigilància

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

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Aparcament

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

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm
només s’admeten per a proteccions provisionals
en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.

Camions en
espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.

En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè
(habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.
Complements

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

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.



Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el
punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents
mesures:


S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona
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d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que
correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les
tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar
abocaments sobre la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

Apilament.

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

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser
retirats.
Evacuació



A manca d’espai per a col·locar els contenidors en
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

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

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

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

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de
retirat el contenidor.

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

Xarxes

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

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic


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


l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que
es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic


Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de
Senyalització d’Obres 8.3-

Sorolls. Horari de treball

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

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis
Municipals.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.



Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no
feiners o en un horari específic.







Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:



En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre
i quaranta centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants

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

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze
centímetres (0,15 m).

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres
(015 m).

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració
del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Forats i
rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de
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resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el
sentit de la marxa.



Enllumenat i abalisament lluminós

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


Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al
b)
c)

d)
e)

tancament de l’obra.
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles
contigus a passos provisionals per a vianants.
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril
o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de
carrils.
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres.
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de
la que hi havia abans de les obres.
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de
defensa TD – 2.


Paviments provisionals

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


Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:








Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal
del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM
(Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20
m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.


Manteniment
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provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements
similars emplaçats a l’espai públic.

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de
condicions perceptives o de seguretat.
22.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Els passos i itineraris es mantindran nets.


Retirada de senyalització i abalisament

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

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

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
22.2. Mesures de protecció a tercers


Arbres i jardins

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


Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al
seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat
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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
trànsic 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.
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23.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per
aquesta obra són:
Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les
següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

24.

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE
SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L’OBRA HAGI DE SER
EXPLOTADA PER TERCERS
La naturalesa de l’obra objecte del present projecte no requereix de treballs posteriors
de reparació, manteniment i conservació, per tant no es contemplen mesures de
seguretat pels mateixos.

Barcelona, Febrer de 2016
L’enginyer autor del projecte

Sgt.: Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA
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ANNEX núm. 1: FITXES D’ACTIVITATS-RISCAVALUACIÓ-MESURES
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H1465275

u

H147D102

u

H147L015

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482422

u

H1485800

u

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E06
E06.E04

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
DIVISÒRIES ( OBRA )

PARET DE TANCAMENT DE 15 CM DE GRUIX, MÁO FORADAT LLIS DE 300 X 150 X 50 mm, DE MORTER DE CIMENT
DE COLOR, D’UNA CARA VISTA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

2

A
3

2

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNEEN 365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

3

3

H1486241

u

2

3

H1487350

u

2

3

1

2

Codi
HX11X004

3

3

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

2

3

Codi
H1512005

UA
m2

2

2

H1512013

m2

2

2

1

2
H151A1K1

m2

2

2

H151AJ01

m2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H152J105

m

Codi
H1411111

UA
u

H152U000

m

HBBAA005

u

H1421110

u

H1431101
H145C002

u
u

HBBAB115

u

H145K153

u

HBBAF004

u

1

1
13
1 /2 /4 /6 /9 /11
/14 /16 /17 /18
14

4
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /17
/18
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 9 /10 /11 /14 /18
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
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1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18

UA
u

Descripció
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu

Riscos
1

Riscos
1

1

1

1
1
1 /2 /6

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/18

E08
E08.E01

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153
I0000154
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
10
10 /13 /18
10
11
13
13
13
14
14 /17
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
10
18
13
13
13
2 /6 /9 /14
16

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS,
ENGUIXATS I ESTUCATS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: AMB FORMIGONERES
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

1

3

3

1

1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

3

1

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1445003
H145C002

u
u
u

H145K153

u

H1465275

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18
10 /14 /18

14
17
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /18

Annex: Fitxes d’activitats-Risc-Avaluació-Mesures /
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

H147D405

u

H147N000
H1481542

u
u

H1484110
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Samarreta de treball, de cotó
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /18
14
4
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X052

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
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
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

Riscos
1

1
1
4

4

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512005

UA
m2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
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Riscos
4

1

1

1
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16

HBBAE001

u

HBBAF004

u

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
10
9 /11
9
9
9
10 /13 /18
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
1 /13
13
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I0000154
I0000155
I0000161

E12
E12.E02

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

2 /6
14
16

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )

H145K153

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: BUFADOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS
COLES
TALL DE MATERIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
CIMENTS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

2

3

4

1

2

1

2

2

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1445003
H1447005
H145C002

u
u
u
u

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /15 /16 /18
/24

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /15 /16 /18
/24
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 14
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
2

3

2

3

2

2

3

3

2

2

2

2

2

Codi
HX11X003

UA
u

HX11X019

m

HX11X021

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
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

Riscos
1

4

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512013

UA
m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152U000

m

HBBAA005

u

2

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/14 /15 /16 /18
/24
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10
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/14 /15 /18 /24
16

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Descripció
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

Riscos
1

1

1
1

2 /6

1 /2 /4 /6 /9 /10
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HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/13 /14 /15 /16
/17 /18 /24
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /15 /16
/17 /18 /24
16

I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000151
I0000152

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

G06
G06.E04

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

2 /6 /9
14
16

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
INSTAL.LACIÓ DE BASTIDES I TREBALLS EN ALTURA

INSTAL.LACIÓ DE BASTIDES I TREBALLS EN ALTURA
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /15 /16
/17 /18 /24

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

I0000154
I0000155
I0000161

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13 /18
10
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
10 /17
17
17 /18
24
24
1
4 /13

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H145C002

u

H1465275

u

H147D102

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1486241

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNEEN 365 i UNE-EN 354
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors

Riscos
2 /4 /9 /10
10

2 /4 /9 /10 /14
/15
1 /2 /4 /9 /10 /14
/15

1

13
9 /10 /14 /15
14
14

Annex: Fitxes d’activitats-Risc-Avaluació-Mesures /

6

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X038

u

Descripció
Riscos
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512005

UA
m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
4

G06.G01
1

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064

1

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
Evitar processos d'ajust en obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

15
16
16
16
16
16
16
16
1
14
16

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000011

I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000161

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21
INCENDIS
1
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

2

3

3

3

2

3

2

3

1

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1447005
H145C002

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21
14 /18

14
17
1 /2 /4 /6 /9 /10
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H145K153

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

/14 /18 /21
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21
14
4
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X019

u
m

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
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)

Riscos
1

1
4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H151A1K1

UA
m2

H152J105

m

H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Riscos
1

1
1 /2

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21

Codi
I0000002
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000097
I0000151
I0000154
I0000155
I0000161

G06.G02

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /21
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Canvi o modificació del procés de treball
17
Aïllament del procés
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir l'inflamable per no infamable
21
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
2
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

AÏLLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU" )

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A
BASE DE MORTERS, ESCUMES I GRANULATS

Avaluació de riscos
Id
1

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA

P
2

G
3

A
4

2

2

3
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ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL MANIPULAR MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4

1

3

3

2

2

3

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1447005
H145C002

u
u

H145K153

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

UA
u

HX11X004
HX11X019

u
m

HX11X021

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
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

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1

2

2

2

2

3

Codi
H1512005

UA
m2

2

2

3

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H152J105

m

H152U000

m

17
1 /2 /4 /9 /10 /14
/18
16

HBBAA005

u

1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18

HBBAB115

u

HBBAF004

u

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

Codi
HX11X003

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18
10 /14 /18

14

1

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1
4

4

Riscos
1

1

1

1
1
1 /2

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16 /17 /18

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16 /17 /18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /16 /17 /18

MESURES PREVENTIVES
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/16 /18
4
14
14

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
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I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

G07
G07.G01

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

4
4
4
4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
4

4

6
9

10
13
14

UA
u

H1421110

u

H1432012

u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481542

u
u

H1484110
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

6
14
16

Avaluació de riscos

2

Codi
H1411111

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

P
2

3

3

3

2

4

2

2

3

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Id
1

1

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

3

1

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

2

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Samarreta de treball, de cotó
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25
10 /14 /18

14
17
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /18 /25
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /25

1

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

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

Riscos
1

1
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Annex: Fitxes d’activitats-Risc-Avaluació-Mesures /
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Codi
H1512005

UA
m2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152J105

m

H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
4

1

1

1
1

1
6

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25

I0000045
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000085
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Formació
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

9 /10 /13 /17 /18
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
2 /6 /9 /25
14
16

10

1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25
16
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

ANNEX núm. 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

21,92 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,64 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,23 €

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

5,91 €

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

5,97 €

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,22 €

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

19,34 €

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,48 €

B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

11,13 €

B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,62 €

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,24 €

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

23,52 €

B147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

53,95 €

B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

571,82 €

1,16 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI
B147L005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS
UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

19,35 €

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

21,97 €

B1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

16,59 €

B1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

15,15 €

B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

6,34 €

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,23 €

B1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

29,88 €

B1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

4,58 €

B1510003

m2

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

0,68 €

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

1,49 €

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

1,22 €

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

0,51 €

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,14 €

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,89 €

B1Z0A0B0

cu

Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

0,14 €

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95 €

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista
fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91 €

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

5,95 €

BBBAD004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

13,31 €

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

9,07 €

BBBAD017

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

6,24 €

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

8,04 €

BBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

5,52 €

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

9,77 €

18,08 €

PREU

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

1,34 €

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

0,41 €

BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

11,34 €

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

212,84 €

BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

54,17 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:

5

MATERIALS
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BQU25700

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

90,11 €

BQU27900

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75 €

NÚM

CODI

P- 1

H1411111

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

104,95 €

BQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

52,32 €

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

84,85 €

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

52,91 €

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

6,50 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1411111

BQU2AF02

UA

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000

5,91000 =

x

Subtotal...

P- 2

u

H1421110

5,91000

5,91000

5,91000

COST DIRECTE

5,91000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,59100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,50100

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

6,57 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

1,000

5,97000 =

x

Subtotal...

P- 3

u

H1431101

5,97000

5,97000

5,97000

COST DIRECTE

5,97000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,59700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,56700

Rend.: 1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,24 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000

0,22000 =

x

Subtotal...

0,22000
0,22000

0,22000

COST DIRECTE

0,22000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,02200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 4

H1432012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Preu €

Unitats

NÚM

21,27 €
Parcial

CODI
B145C002

UA
u

DESCRIPCIÓ
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

PREU
1,000

6,62000 =

x

Import

Subtotal...

6,62000

6,62000

Materials:
B1432012

8

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

1,000

19,34000 =

x

Subtotal...

6,62000

19,34000

19,34000

COST DIRECTE

19,34000

19,34000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

1,93400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

u

H145K153

21,27400

COST DIRECTE

6,62000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,28200

Rend.: 1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

23,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
P- 5

u

H1445003

Rend.: 1,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Preu €

Unitats

B145K153

1,63 €
Parcial

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Import

1,000

x

Subtotal...

Materials:
B1445003

21,24000 =

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000

1,48000 =

x

Subtotal...

21,24000

21,24000

1,48000

COST DIRECTE

1,48000

21,24000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,12400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

u

H1447005

COST DIRECTE

1,48000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,14800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,62800

Rend.: 1,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

P- 9

u

H1465275

12,24 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

1,000

11,13000 =

x

Subtotal...

11,13000

COST DIRECTE

25,87 €

Preu €

11,13000

1,11300
12,24300

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000

23,52000 =

x

Subtotal...
H145C002

u

Rend.: 1,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials:

Preu €

Import

23,52000

23,52000

23,52000

7,28 €
COST DIRECTE

Unitats

Parcial

Materials:

11,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,36400

Rend.: 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Unitats

11,13000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 7

21,24000

1,48000

Parcial

Import

DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,52000
2,35200
25,87200

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

H147D102

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

NÚM

CODI

P- 12

H147L015

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

u

59,35 €

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

24,68 €

Preu €

Unitats
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

21,92000 =

0,100 /R x

Subtotal...
Preu €

Parcial

Parcial

Import

1,000

53,95000 =

x

B147L005

u

B1Z09F90

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

53,95000

1,000

x

19,35000 =

19,35000

1,000

x

0,89000 =

0,89000

Subtotal...

Subtotal...

53,95000

2,19200
2,19200

20,24000

COST DIRECTE
53,95000

20,24000

22,43200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,24320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE

2,19200

Materials:

Import

Materials:
u

UA

Mà d'obra:

Unitats
B147D102

Pàg.:

24,67520

53,95000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

5,39500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,34500

P- 13

u

H147N000

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorslumbar

Preu €

Unitats

Parcial

24,17 €
Import

Materials:
P- 11

u

H147D405

B147N000

Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

u

Faixa de protecció dorslumbar

1,000

21,97000 =

x

629,00 €

Subtotal...

21,97000
21,97000

COST DIRECTE

21,97000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,19700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Parcial

21,97000

24,16700

Import

Materials:
B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000

x

571,82000 =

P- 14

571,82000

u

H1481242

Rend.: 1,000

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B1481242

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

571,82000

571,82000

571,82000
57,18200
629,00200

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000

16,59000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,59000

16,59000

16,59000

16,59000
1,65900
18,24900

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 15

H1481542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

NÚM

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 18
Preu €

1,000

15,15000 =

x

Parcial

DESCRIPCIÓ

PREU

u

H1484110

Rend.: 1,000

Samarreta de treball, de cotó

Preu €

Unitats

Import

15,15000

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

1,000

Rend.: 1,000

2,23000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,22300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,45300

Rend.: 1,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

1,000

6,34000 =

x

Subtotal...

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Import

1,000

Subtotal...

COST DIRECTE

6,34000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,63400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,97400

u

H1482422

Rend.: 1,000

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

Parcial

Import

29,88000
29,88000

P- 20

u

H1487350

29,88000

29,88000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,98800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,86800

Rend.: 1,000

5,04 €

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Preu €

Parcial

Import

Materials:

6,97 €

Preu €

Unitats

Parcial

COST DIRECTE

6,34000

Unitats
P- 17

29,88000 =

x

6,34000

6,34000

32,87 €

Preu €

Materials:
B1486241

Parcial

u

H1486241

Materials:
u

2,23000

COST DIRECTE

Unitats

6,97 €

Preu €

Unitats

2,23000
2,23000

16,66500
P- 19

B1482222

2,23000 =

x

1,51500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

2,45 €
Import

15,15000

15,15000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Parcial

Materials:

15,15000

COST DIRECTE

u

UA

Subtotal...
Subtotal...

H1482222

CODI

16,67 €

Materials:

P- 16

12

PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats
B1481542

Pàg.:

B1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000

4,58000 =

x

Subtotal...

Import

4,58000

4,58000

4,58000

Materials:
B1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

1,000

6,34000 =

x

Subtotal...

6,34000

6,34000

COST DIRECTE

4,58000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,45800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,03800

6,34000
P- 21

COST DIRECTE

6,34000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,63400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,97400

H1512005

m2

Rend.: 1,000

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

5,48 €

Parcial

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
CODI PROJECTE: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

14

PARTIDES D'OBRA

CODI
A01H2000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

21,92000 =
18,64000 =
Subtotal...

2,19200
1,86400
4,05600

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 23

H151A1K1

m2

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

4,05600

Materials:
B1510003

m2

B15Z1200

m

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,200

x

0,68000 =

0,81600

0,800

x

0,14000 =

0,11200

Subtotal...

P- 22

Pàg.:

m2

H1512013

0,92800

A01H4000

h

Preu €

Unitats
0,92800

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

21,92000 =

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

18,64000 =
Subtotal...

1,86400
4,05600

4,98400

Materials:

0,49840

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,200

x

0,23000 =

0,04600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,48240

B1Z09F90

u

0,600

x

0,89000 =

0,53400

B1Z11215

m2

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200

x

0,14000 =

0,16800

Rend.: 1,000

16,30 €

Subtotal...
Preu €

Parcial

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,350 /R x

21,92000 =

7,67200

Manobre per a seguretat i salut

0,350 /R x

18,64000 =

6,52400

Subtotal...

14,19600

Import

2,19200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Import

0,74800

4,05600

0,74800

COST DIRECTE

4,80400

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,48040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,28440

14,19600

Materials:

P- 24

m2

H151AJ01

Rend.: 1,000

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

13,37 €

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,100

x

0,23000 =

0,02300

B15Z1200

m

0,500

x

0,14000 =

0,07000

B1Z0A0B0

cu

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut
Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

0,020

x

18,08000 =

0,36160

Mà d'obra:

B1Z11215

m2

1,200

x

0,14000 =

0,16800

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250 /R x

21,92000 =

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250 /R x

18,64000 =

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

Parcial

COST DIRECTE

Unitats
h

5,28 €

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A01H2000

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats

Subtotal...

Parcial

Import

5,48000
4,66000
10,14000

10,14000

Materials:
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,62260

0,62260

14,81860
1,48186

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

B1Z0D230

m

B1Z0D300

m3

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,1007

x

1,34000 =

0,13494

3,600

x

0,41000 =

1,47600

0,0019

x

212,84000 =
Subtotal...

0,40440
2,01534

2,01534

16,30046
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,15534
1,21553
13,37087

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 25

H1521431

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

NÚM

6,86 €

Preu €

Parcial

CODI
B1526EL6

u

UA

B152U000

m

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

21,92000 =

2,19200

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

18,64000 =

1,86400

Subtotal...

4,05600

DESCRIPCIÓ
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

Import

Mà d'obra:
A01H2000

B1526EK6

u

B1Z0D230

m

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

0,500

x

1,49000 =

0,74500

3,500

x

0,41000 =

1,43500

Subtotal...

2,18000

4,05600

2,18000

COST DIRECTE

6,23600

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,62360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,85960

P- 28

m

Rend.: 1,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats

Parcial

u

HBBAA005

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

18,64000 =
Subtotal...

h

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200

1,16000 =

x

Subtotal...

5,99 €

Materials:

Import

BBBAA005

u

BBBAD015

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

1,86400
4,05600

P- 27

m

H152U000

1,39200
1,39200

2,24150
0,22415

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,46565

Rend.: 1,000

37,03 €

Preu €
18,64000 =

1,000 /R x

5,95000 =

5,95000

1,000

x

9,07000 =

9,07000

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,99280

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

0,050 /R x

21,92000 =

P- 29

u

HBBAA007

Import

1,09600
1,09600

15,02000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000 /R x

15,02000

3,36600
37,02600

30,57 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H4000

18,64000

33,66000

Rend.: 1,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Unitats

1,09600

Import

18,64000
18,64000

x

COST DIRECTE

Preu €

Parcial

1,000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,47 €

1,14550

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,54480

Rend.: 1,000

1,14550

COST DIRECTE

5,44800

Subtotal...
Materials:

0,53550

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,51000 =

COST DIRECTE

Unitats
h

x

1,39200

Mà d'obra:
A01H2000

1,050

Subtotal...

Materials:
m

0,61000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

2,19200

4,05600

1,22000 =

Unitats

Mà d'obra:
21,92000 =

x

Mà d'obra:
A01H4000

H152J105

PREU
0,500

Subtotal...

Materials:

B0AC112D

16

PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats

P- 26

Pàg.:

18,64000 =

18,64000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
18,64000

NÚM

18,64000

CODI
BBBAE001

UA
u

BBBAA007

u

BBBAD017

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista
fins 3 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

1,000

x

2,91000 =

2,91000

1,000

x

6,24000 =

6,24000

Subtotal...

9,15000

COST DIRECTE

9,15000

P- 32

u

18,64000 =

1,000 /R x

Parcial

Subtotal...

h

BBBAD004

u

BBBAF004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

18,64000

Materials:
BBBAB115

u

BBBAD025

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

5,52000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,55200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,07200

Rend.: 1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

Import

18,64000
18,64000

1,000

x

5,95000 =

5,95000

1,000

x

8,04000 =

8,04000

45,89 €

Preu €

Parcial

18,64000 =

1,000 /R x

13,99000

1,000

x

13,31000 =

13,31000

1,000

x

9,77000 =

9,77000

Subtotal...

23,08000

COST DIRECTE

P- 33

m

HBC1KJ00

DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,63000

Mà d'obra:

4,17200

3,26300

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

6,22 €

Preu €

0,060 /R x

35,89300

23,08000

45,89200

Rend.: 1,000

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

COST DIRECTE

18,64000

41,72000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

13,99000

Import

18,64000
18,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

5,52000

Materials:

35,89 €

Preu €

Unitats
Manobre per a seguretat i salut

5,52000

Mà d'obra:

Mà d'obra:
h

5,52000

COST DIRECTE

Subtotal...

Rend.: 1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

5,52000 =

x

Unitats

30,56900

A01H4000
HBBAB115

u

HBBAF004

2,77900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU
1,000

Subtotal...

27,79000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

DESCRIPCIÓ
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

Materials:

A01H4000

18

PARTIDES D'OBRA

CODI

Subtotal...

P- 30

Pàg.:

18,64000 =
Subtotal...

Parcial

Import

1,11840
1,11840

1,11840

Materials:
BBC1KJ04
P- 31

HBBAE001

u

Rend.: 1,000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Unitats

Materials:

Preu €

6,07 €
Parcial

Import

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400

x

11,34000 =
Subtotal...

4,53600
4,53600

4,53600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

u

HQU22301

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI
Mà d'obra:

COST DIRECTE

5,65440

DESPESES INDIRECTES 10,00%

0,56544

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,21984

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

h

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,250 /R x

PREU

Parcial

Subtotal...

Subtotal...

6,52400
6,52400

6,52400

Materials:
BQU27900

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250

91,75000 =

x

Subtotal...

Import

22,93750

22,93750

COST DIRECTE

22,93750

29,46150

DESPESES INDIRECTES 10,00%

4,66000
4,66000

18,64000 =

0,350 /R x

64,71 €

Preu €

Unitats

UA

Mà d'obra:
A01H4000

20

PARTIDES D'OBRA

CODI

A01H4000

P- 34

Pàg.:

2,94615

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,40765

4,66000

Materials:
BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat
i salut

1,000

54,17000 =

x

54,17000

P- 37

u

HQU2AF02

Rend.: 1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Subtotal...

54,17000

54,17000

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,350 /R x

BQU2AF02

64,71300

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000

104,95000 =

x

Subtotal...
P- 35

u

HQU25701

Rend.: 1,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,150 /R x

Subtotal...
u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250

90,11000 =

x

104,95000

111,47400

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

11,14740
122,62140

2,79600
2,79600

2,79600

Materials:
BQU25700

104,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

6,52400

104,95000

COST DIRECTE
Parcial

Mà d'obra:
A01H4000

6,52400
6,52400

27,86 €

Preu €

Unitats

Import

Materials:

5,88300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Subtotal...

58,83000

DESPESES INDIRECTES 10,00%

Parcial

Mà d'obra:
A01H4000

COST DIRECTE

122,62 €

Preu €

P- 38

u

HQU2D102

22,52750

Rend.: 1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

60,63 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

22,52750

22,52750

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,150 /R x

Subtotal...

2,79600
2,79600

2,79600

Materials:
COST DIRECTE

25,32350

DESPESES INDIRECTES 10,00%

2,53235

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

HQU27902

u

27,85585

Rend.: 1,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

32,41 €
Parcial

Import

BQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

52,32000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,32000
52,32000

52,32000

55,11600
5,51160
60,62760
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 39

HQU2E001

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

94,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,93200
0,93200

0,93200

Materials:
BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

84,85000 =

x

Subtotal...

84,85000
84,85000

COST DIRECTE

85,78200

DESPESES INDIRECTES 10,00%

8,57820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 40

u

HQU2GF01

94,36020

Rend.: 1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

60,25 €

Preu €

Unitats

84,85000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,64000 =

0,100 /R x

Subtotal...

1,86400
1,86400

1,86400

Materials:
BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000

52,91000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,91000
52,91000

52,91000

54,77400
5,47740
60,25140

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES
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OBJETO
Cumplir las disposiciones establecidas en la legislación vigente en lo referente a la “Coordinación de
actividades empresariales” en la contratación de trabajos a empresas externas. (se incluyen las
actividades de colaboración).
ÁMBITO
Trabajos de personal externo en todas las instalaciones de F.C. Metropolità (estaciones, zona de
vias, patios de vias y acopio, talleres, edificios y dependencias diversas).
REFERENCIAS
Las disposiciones de esta normativa, no sustituyen sino que complementan las legalmente existentes
de aplicación a los distintos trabajos y obras, y en especial:
Ley 31/95 “Prevencion de Riesgos Laborales”
Real Decreto 1627/97 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”
Real Decreto 171/04 “Coordinación de actividades empresariales”
RESPONSABILIDADES
La contratación de trabajo a empresas externas que impliquen la presencia de personal en
instalaciones de F.C. Metropolità (estaciones, zona de vías, patios de vías y acopio, talleres, edificios
y dependencias diversas), quedará vinculada al conocimiento y aceptación formal, por escrito, de la
presente Norma por los contratistas.
Se entenderá también como contratación de trabajos a empresas externas los acuerdos de
colaboración que impliquen la presencia de personal externo en las instalaciones de F.C. Metropolità.
Será responsabilidad de los Servicios de F.C. Metropolità que establecen contratos o acuerdos de
colaboración, que los contratistas conozcan / reciban / acepten esta Norma, para garantizar su
conocimiento por los mismos y en consecuencia su cumplimiento.
Asimismo será responsabilidad de estos Servicios que los contratistas conozcan / reciban / acepten
las normas de seguridad de ámbito general que sean de aplicación a las diferentes actividades y que
se indican en el punto 4, así como las normas para trabajos específicos publicadas en el “Llibre de
Procediments” (ámbito de Prevención) que sean de aplicación para trabajos concretos y que se
indican en relación orientativa en el anexo 1.
Será responsabilidad de los contratistas el dar a conocer esta Norma a sus empleados y el velar por
su estricto cumplimiento.

Será responsabilidad de los contratistas solicitar a F.C.Metropolità la autorización de la
subcontratación parcial de los trabajos contratados a otras empresas. F.C.Metropolità se reserva la
facultad de no autorizar la subcontratación de empresas concretas o de determinados tipos de
trabajo.
En función de la tipología de los trabajos, F.C. Metropolità se reserva la facultad de autorizar
exenciones parciales a esta Norma, estableciendo formas alternativas de actuación.
Los servicios afectados desarrollarán y acordarán los procedimientos operativos adecuados.
Será asimismo responsabilidad del contratista designar un operario como “recurso preventivo”. Su
designación será necesaria cuando los trabajos a realizar precisen de la correcta aplicación de
métodos o procedimientos específicos o cuando las actividades que se realicen sean consideradas
de riesgo especial según se determina en el art. 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El recurso preventivo estará presente mientras se realicen los trabajos y dispondrá de
formación en prevención de riesgos laborales, como mínimo, correspondientes a las funciones de
nivel básico.
Será también responsabilidad del contratista aportar los materiales, productos y equipos de trabajo
(máquinas, herramientas, equipos de protección, etc.) conformes a la normativa vigente, que sean
necesarios para la realizar las tareas contratadas. Estos materiales, productos y equipos de trabajo
deberán ser aceptados explícitamente por F.C. Metropolità que se reserva la facultad de no autorizar
su uso.
En el caso de que F.C. Metropolità aporte máquinas o equipos de trabajo propios para uso de las
empresas contratadas, esta/os deberán disponer del certificado de conformidad al RD 1215/97.
En el caso de que F.C.Metropolità aporte productos o sustancias, deberá disponerse junto a los
trabajos de sus fichas de seguridad para información del personal de las empresas contratadas.
En cumplimiento de lo legalmente establecido en el ámbito de la Coordinación de Actividades
Empresariales las empresas contratadas y subcontratadas deberán tener a disposición de F.C.
Metropolità la información permanentemente actualizada que se indica:
1. Concierto con Servicio de Prevenció Ajeno o justificación del Servicio de Prevención Propio.
2. Evaluación de riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva de las tareas contratadas
3. Inscripción en el REA según RD 1109/2007 (empresas de construcción)
4. Adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente

En el caso de subcontrataciones, esta responsabilidad será exigible al contratista principal y a todas
las empresas subcontratadas por este.
Los contratistas y subcontratistas deben comunicar formalmente la recepción de esta Norma
mediante la entrega a F.C. Metropolità del documento nº 1 o documento nº 2 (según forma de
recepción) debidamente cumplimentado y firmado por una persona con capacidad de representación
legal.
Los Servicios de F.C. Metropolità implicados en la contratación o solicitud de aprovisionamiento de
ejecución de trabajos por empresas externas deberán tener constancia documental de la recepción
de esta norma por dichas empresas. Esta constancia documental se mantendrá durante la duración
de la ejecución de los trabajos contratados.
Cuando la empresa contratada sea proveedor habitual de F.C.Metropolità deberá quedar garantizado
que ha confirmado la recepción de la norma en su versión actualizada.

5. Fichas de seguridad de los productos utilizados
6. Relación actualizada de los trabajadores presentes en los centros de trabajo o en los tajos
7. Documentos TC’s de los trabajadores
8. Certificado del dictamen de la vigilancia de la salud y, explícitamente, si se trata de un trabajador
de especial sensibilidad.
9. Registro de la formación de cada trabajador en materia de Prevención de Riesgos Laborales
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10. Formación específica de cada trabajador en función de las tareas que realiza: Recurso
preventivo, Piloto Homologado de Seguridad, Carretilla automotora, Tractor de vía, Puente Grúa,
Soldador, Instalaciones eléctricas,…
11. Justificación de entrega de Equipos de Protección Personal a cada trabajador
12. Procedimiento interno a seguir en caso de accidente laboral
13. Relación de accidentes laborales y sus investigaciones.
Asimismo, en cumplimiento de lo legalmente establecido en el ámbito de la Coordinación de
Actividades Empresariales, se entenderá que con la entrega de este Procedimiento P055, F.C.
Metropolità cumple con la comunicación de información genérica sobre:
a) Riesgos del entorno en el que se desarrollarán los trabajos contratados
b) Medidas preventivas aplicables en referencia a estos riesgos
c) Medidas y actuaciones en caso de emergencia
Resto de responsabilidades contenidas dentro del Desarrollo

DEFINICIONES
A efectos de esta norma se entiende por trabajos en la red de Metro los de cualquier índole efectuado
por personal externo a F.C. Metropolità en estaciones, túneles y dependencias, durante o fuera de las
horas de servicio al público.
Resto de definiciones dentro del Diccionario General de definiciones.

DESARROLLO
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1 - INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/95 de "Prevención de Riesgos Laborales", en el Real Decreto
1627/97 sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción" y en el Real
Decreto 171/04 “de coordinación de actividades empresariales”, se explican los riesgos genéricos existentes
en el túnel, estaciones, centros y dependencias de F.C. Metropolità, como riesgos inherentes al entorno de
los puestos de trabajo o actividades que desarrollarán las empresas externas contratadas, al objeto de que
sea puesto en conocimiento de todo su personal (Dirección de obra, Técnicos, Mandos Intermedios y
Operarios, incluidos de forma explícita los de empresas subcontratadas por la empresa principal).
En concreto, se da con ello cumplimiento a lo prescrito en el artículo 24 de la Ley 31/95 sobre “Coordinación
de Actividades Empresariales” y a su porterior desarrollo según Real Decreto 171/04, estableciendo una
comunicación entre las Empresas intervinientes sobre los riesgos inherentes a cada una de ellas, para velar
por la salud de los trabajadores.
Corresponderá a las empresas contratadas y subcontratadas determinar los riesgos laborales específicos de
las diferentes actividades para las cuales han sido contratadas, definiendo los riesgos en las distintas tareas o
puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y según la buena practica profesional, y darlos a
conocer a todo su personal. Para ello, las Empresas contratadas y subcontratadas deberán elaborar la
evaluación de riesgos de los puestos de trabajo que comprendan todas las actividades objeto de contrato.
Asimismo, las empresas contratadas y subcontratadas deberán comunicar formalmente los riesgos que se
deriven de la ejecución de las actividades contratadas que puedan afectar a los puestos de trabajo,
instalaciones o actividades de F.C. Metropolità. La empresa contratada principal deberá velar por el
cumplimiento de esta comunicación.
Será condición necesaria para la contratación de actividades, que las Empresas adjudicatarias y las
subcontratadas dispongan de la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo. A tal efecto, deberán
confirmar a Metro que tiene cumplimentada dicha evaluación. La empresa contratada principal deberá
garantizar el cumplimiento de esta condición.
Las empresas contratadas y subcontratadas se someterán al criterio de los Técnicos de Metro o de los
Coordinadores de Seguridad externos designados por Metro, en materia de Prevención.

1. Introducción.
2. Descripción de las instalaciones.
3. Riesgos en túneles, estaciones, trenes y centros de trabajo.

2 - DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. Normativa interna de Metro de aplicación.

2.1 - TÚNELES ENTRE ESTACIONES

5. Algunos conceptos básicos de interés.

En los túneles entre estaciones existen las siguientes instalaciones:

6. Protecciones técnicas y equipos de protección individual.

Instalación de vías .–

7. Actuación en caso de accidente laboral.
8. Situación de emergencia.
Anexo 1 . Relación de normativa específica de seguridad.
Anexo 2. Trabajos de empresas externas. Protecciones técnicas y equipos de protección individual a
utilizar por los operarios.
Documento 1 . Confirmación de recepción del procedimiento por la empresa externa, en sesión de trabajo
Documento 2 . Confirmación de recepción del procedimiento por la empresa externa, por envio postal.

Está constituida por carriles longitudinales soldados y fijados mediante grapas elásticas a traviesa de madera
sobre lecho de balasto o a placa de hormigón sobre solera o traviesa de hormigón pretensado.
En las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, el túnel es, generalmente, de doble vía y en determinados puntos se establecen
zonas con cambios entre vías. Existen zonas de túnel con instalación de vía única.
Para prevenir atropellamientos existen cada 50 m aprox. al tresbolillo unos refugios (burladeros) en los
hastiales de los túneles. Los tramos Barceloneta - La Pau de línea 4, y Paral·lel - Monumental y La Pau - Pep
Ventura de línea 2 y Can Vidalet – Collblanc de línea 5 no disponen de burladeros.
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En la línea 9 el túnel es tubular y está dividido por una losa intermedia, ofreciendo dos túneles de vía única
superpuestos. Existen rampas de comunicación entre ambos niveles.
A lo largo del túnel y a nivel de la via existe una zona para tránsito de personas (mantenimiento,
evacuación,…)
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En diversos tramos de túnel existen pozos de agotamiento para la recogida de aguas filtradas a lo largo del
trazado del túnel. Estos pozos están ubicados en un lateral del túnel y se accede a los mismos por una
galería de paso.
Generalidades .–

Instalación de líneas de tracción .–
La alimentación eléctrica de los trenes se efectúa mediante línea de tracción a 1200 Vcc (líneas 2, 3, 4 y 5) o
1500 Vcc (línea 1 y 9).
En todas las líneas dicha alimentación eléctrica se efectúa mediante "catenaria rígida" que está suspendida
de la bóveda del túnel a una altura superior a 3,5 m.
Tendido de cables .–
A lo largo del túnel discurren las instalaciones de energía de tracción, alimentación de estaciones, alumbrado
y fuerza de túnel, señalización y comunicaciones que están fijados a 1,5 m aprox. de altura a los hastiales de
los túneles.
Por un lateral discurren las instalaciones de alumbrado, fuerza, señalización y comunicaciones. Por el otro, la
alimentación de estaciones (6 Kv) y los feeders de alimentación de la línea de tracción.
En algunos tramos pueden existir tendidos a 25/11 Kv que discurren bajo canal de hormigón al pie de los
hastiales y en algún caso fijados a los hastiales, junto a la bóveda.
Todos los cables de A.T. y los tendidos canalizados están señalizados a lo largo de su recorrido.

El acceso a los túneles se produce por los extremos de los andenes de las estaciones a través de las
escaleras de gato ancladas a los hastiales, salvando una altura de 1,10 m aprox. en línea 1 y 1,00 m aprox.
en líneas 2, 3, 4 , 5 y 9.
En días laborables de lunes a jueves y en domingos, la circulación de trenes para la prestación del servicio al
público se inicia a las 05:00 horas, finalizando aproximadamente a las 01:00 al llegar los últimos trenes a las
estaciones finales.
En viernes, la circulación de trenes se inicia a las 05:00 horas y finaliza aproximadamente a las 03:00 horas
en las estaciones finales
En sabados y vísperas, la circulación de trenes se inicia a las 05:00 horas, ofreciendo servicio de forma
ininterrumpida hasta las 05:00 horas del día siguiente.
2.2 – ESTACIONES
En las estaciones de la red existen las siguientes instalaciones:
Cabina de Jefe de Estación (CJE)./ Centro de Control Local (CCL)–
Está ubicada en el vestíbulo principal. En ella se concentran los sistemas de comunicación; cuadro de
mandos de alumbrado de estación y túnel, control de pozos de agotamiento, escaleras mecánicas, ventilación
y detección de incendios; monitores de sistema de tvcc.

Iluminación .–
Panel de Control Manual.A lo largo del túnel existe una línea de alumbrado a 1,75 m de altura en uno o ambos hastiales con puntos de
luz cada 25 m aprox. con lamparas de descarga de 18 w. En los puntos de luz se dispone de toma de
corriente a 220 v.

En los andenes de las estaciones con puertas en borde de andén, existen paneles de control manual de
dichas puertas.

Instalaciones de Señalización / Circulación .–

Comunicaciones .–

Existe instalación de señalización y circulación(Train-stop, ATP, ATO, ATC, ATS) con equipos a nivel de vía y
fijados a los hastiales. Estos sistemas funcionan a pequeñas tensiones.

- Interfonía - Entre andenes y vestíbulos con Cabina de Jefe Estación (CJE) o (CCL) y con CCM
- Interfonía - Entre CCM y el interior de los trenes de las líneas automáticas
- Telefonía automática - Permite la comunicación desde la CJE con el CCM y las estaciones y dependencias
de la empresa.
- Telefonía selectiva - Permite la comunicación directa con el CCM desde la CJE o CCL y desde la cabecera
de los andenes.
- Megafonía - En andenes, vestíbulos y pasillos de enlace y dependencias técnicas. Tiene control local desde
CJE o CCL y centralizado desde CCM.
- Carteles INP de información al pasaje en andenes y vestíbulos. Támbien en trenes de líneas automáticas.

Comunicaciones .–
Las comunicaciones en el interior de túnel deben establecerse a través de equipos de radiotelefonía portátiles
con selección de frecuencia específica para cada una de las líneas de la red. Existen equipos de
radiotelefonía en todos los trenes en servicio. Disponen de radioteléfonos portátiles los Mandos Intermedios
de Explotación y los Pilotos Homologados.
En cabeceras de andén, colas de maniobra y apartaderos existen teléfonos conectados directamente al CCM.

Seguridad y Protección Civil.Ventilación. Pozos de agotamiento .–
En gran parte de los tramos de túnel interestaciones existen pozos de ventilación con conexión directa al
exterior a través del propio conducto y mediante escalera de gato. La trampilla de acceso ubicada en la reja
exterior está cerrada con llave unificada. En estos pozos se dispone de cuadro eléctrico con toma para
soldadura (220 v-32 A).

- Sistema de videovigilancia de los distintos ámbitos de las estaciones y del interior de los trenes de líneas
automáticas.
- Sistema de detección de incendios en dependencias técnicas e instalaciones críticas de las estaciones.
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Alumbrado .–

2.3 - SUBCENTRALES

Las líneas de alumbrado se alimentan permanentemente de la acometida de "Metro" que recibe suministro de
la línea de 6 Kv. que se transforma a 220 v en el cuarto de A.T. de la estación.
Existe una acometida "auxiliar" servida directamente por una Compañía Eléctrica que alimenta
permanentemente un 10/15% de los puntos de luz, constituyendo el alumbrado de "sereno".
En caso de fallo de la acometida "Metro", se conecta de forma automática la acometida auxiliar a todo el
alumbrado y servicios esenciales.
En las zonas de uso público y en dependencias técnicas existen equipos autónomos de alumbrado de
emergencia.

Se encuentran en las propias estaciones o en dependencias anexas a la red de Metro.

Dependencias Técnicas .–

2.4 – CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

En las estaciones existen generalmente las Dependencias Técnicas siguientes:

Se encuentran en todas las estaciones y talleres/cocheras de metro

Cuarto de B.T.
(llave unificada; disponible en CJE o CCL)
Cuarto de Ventiladores
(llave unificada; disponible en CJE o CCL)
Centro de Transformación (CT)
(llave unificada de especialista) (acceso restringido)
Cuarto de Enclavamientos (llave unificada de especialista) (acceso restringido)
Cuarto de comunicaciones (llave unificada de especialista) (acceso restringido)
Cámara de seccionadores (llave unificada de especialista) (acceso restringido)
En algunas estaciones existen Subestaciones rectificadoras (Subcentrales) con acceso restringido mediante
llave unificada de especialista
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En ellas se realiza la recepción, transformación y rectificación del suministro de energía eléctrica de las
acometidas de Compañía a 11/25 kv, para su distribución a la línea de alimentación de corriente de tracción
o alimentación de 6 kV a estaciones.
El acceso a las mismas se efectúa con llaves unificadas de especialista y esta controlado desde el CCM. El
acceso está restringido al personal cualificado.

En ellos se realiza la transformación de la tensión de 6000 V de los cables de alimentación que provienen de
las Subcentrales a las tensiones de 220/380 V para suministro eléctrico a las instalaciones de estaciones,
túneles y dependencias
El acceso a los mismos está restringido a personal cualificado o autorizado y se efectúa con llave unificada de
especialista. Está controlado desde CCM.
2.5 – CÁMARA DE SECCIONADORES
Se encuentran en dependencias de algunas estaciones y Subestaciones Rectificadoras.

Instalaciones Electromecánicas .–
Existen generalmente las siguientes instalaciones.
- Escaleras mecánicas - foso superior e inferior para mantenimiento
- Ascensores - de andenes a vestíbulos y de vestíbulos a exterior (solo en estaciones adaptadas a PMR)
- Líneas de peaje - en vestíbulos
- Fosas sépticas - aguas residuales de la estación

En ellas están ubicados los seccionadores de tracción, que permiten sectorizar, dar continuidad eléctrica o
poner a tierra tramos de catenaria (1200 ó 1500 Vcc).
El acceso a las mismas está restringido a personal cualificado o autorizado y se efectúa con llave unificada de
especialista. Está controlado desde CCM.
2.6 – CCM

Generalidades .–
Los accesos a los vestíbulos principales de las estaciones permanecen abiertos durante la prestación del
servicio (días laborables de lunes a jueves y domingos, de 05:00 a 24:00 h; los viernes de 05:00 a 02:00 h; y
los sabados y vísperas de las 05:00 h hasta las 05:00 h del día siguiente).
Una puerta de acceso al vestíbulo principal dispone de cerradura con llave unificada Kaba.
En CJE o CCL existe botiquín para primeros auxilios, máscara autónoma de oxigeno, linterna recargable y 2
chalecos de alta visibilidad.
Existe material de emergencia habitualmente en el Cuarto de Material de la estación (caja de herramientas, 2
equipos de puesta a tierra de la línea de tracción, accesorios de evacuación de tren y vías).
En andenes, vestíbulos y junto a dependencias técnicas existen extintores de incendios de 10 k de polvo
polivalente.

Instalación exterior a la red desde la que se controlan en funcionamiento del servicio:
Los sistemas de ayuda a la circulación de trenes (señales, enclavamientos, sistema ATP, sistema
ATO, sistema ATC, sistema ATS, regulación del intervalo)
El telemando de la propia circulación de trenes en las líneas automáticas
El telemando de energía (operación de subcentrales, red de 6 kV de alimentación de estaciones,
líneas de tracción y sus seccionamientos)
El estado de las instalaciones de estaciones (ventilación, escaleras mecánicas, pozos de
agotamiento, sistema de videovigilancia, detección de incendios, puertas de borde de andén,…).
- Telemando de las instalaciones fijas en las líneas automáticas.
- Telemando de instalaciones de validación y venta en líneas automáticas
- Telemandode sistema de puertas de borde de andén el líneas automáticas
Las comunicaciones (radiotelefonía, telefonía automática y selectiva, megafonía centralizada y radio
Metro).
Desde CCM se supervisa el funcionamiento de la red cuando permanece abierta al público, y se controla las
actividades de mantenimiento en la misma en las horas en que no se presta servicio.
El control de la red se efectúa las 24 horas del día desde el CCM Principal (Oficinas Sagrera). Al mando del
CCM está el Supervisor que gestiona la actuación del personal de control de los pupitres de circulación,
estaciones, vigilancia, telemando de energía, etc… de todas las lineas de la red
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La linea 9 dispone de un Coordinador específico (Cap de Lìnia Automàtica – CLA) a las órdenes del
Supervisor.
Existe un CCM para emergencias en Sagrada Família línea 2 que puede asumir la gestion de las red ( en
degradado) en caso de emergencia / incidencia en el CCM Principal.

Los riesgos derivados de la propia actividad laboral deberán ser reflejados por las Empresas contratadas y
subcontratadas en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

2.7 - TALLERES

3.1 - TÚNELES

Los talleres de Metro son convencionales, con existencia de equipos de trabajo y maquinaria diversa,
elementos de elevación y transporte.

-

Están conectados a las líneas de la red mediante túneles de enlace para permitir el paso de los trenes.
Las Cocheras y Talleres de mantenimiento de unidades de tren cuentan con las siguientes instalaciones
específicas:
- Puente automático de lavado de trenes
- Zona de soplado de bajos de tren
- Foso de torneado de ruedas
- Fosos de mantenimiento de trenes (90 m de longitud y 1´65m. de altura) o zona de mantenimiento de
trenes con via sustentada por pilarillos de 1m de altura.
- Plataformas elevadas para acceso a trabajos en techos de tren
- Equipos automáticos de lavado de piezas
- Línea de tracción (catenaria rígida)

-

Estos talleres están en servicio a las 24 horas del día bajo la responsabilidad del personal técnico de Material
Móvil (Responsable Técnico, Responsable de Turno, Responsable de Revisión o Jefe de Turno de Puerta
Cocheras).

-

2.8- TRENES
Los trenes de todas las líneas de la red están formados por composiciones de cinco coches (normalmente
cuatro coches motores y un remolque).
En las líneas convencionales (1, 2, 3 , 4 y 5), los coches disponen de cuatro puertas en ambos laterales de la
caja de pasaje. Los coches motores disponen de cabina de conducción aislada, con puerta de servicio a caja
de pasaje, con cerradura de llave de cuadradillo. Algunas series disponen de puertas de servicio frontales y
laterales en cabina de conducción.
En servicio normal la puesta en marcha y circulación del tren está vinculada al cierre de todas las puertas
laterales del tren (de pasaje y de servicio).
El acceso a las cabinas de conducción está restringido al personal de conducción (motorista) y Mandos
Intermedios de Gerencias. El resto del personal y el personal externo que deba acceder a cabina de tren por
motivos concretos, podrá realizarlo previo conocimiento y autorización del CCM y conocimiento del motorista
(en cabina de conducción, de cola o intermedia).
En la línea 9 (línea automática) los trenes no disponen de cabina de conducción, pero si de pupitre de
conducción escamoteable.
2.9 EDIFICIOS / LOCALES DE OFICINAS
Existen edificios destinados a oficinas (Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulàlia) y locales habilitados como
oficinas en los diversos talleres de F.C.Metropolita.

Las condiciones ambientales habituales en el interior de los túneles no son causa de riesgo laboral
-

-

La contaminación ambiental del aire por agentes físico-químicos (polvo, metales, fibras, CO, CO2, SO2,
humos de combustión), y agentes microbiológicos (bacterias, hongos) ofrece niveles bajos, disponiendo
de una atmósfera higiénicamente aceptable. Existe un buen nivel de renovación de aire por ventilación
natural o forzada.
Las condiciones de temperatura y humedad pueden alcanzar niveles de inconfortabilidad. No se detectan
situaciones de riesgo de estrés térmico
Los niveles de iluminación de los túneles están previstos para posibilitar el desplazamiento por los
mismos. Para efectuar tareas concretas debe utilizarse alumbrado localizado para complementar la
iluminación de la zona

3.2 - ESTACIONES
-

3 - RIESGOS EN TÚNELES, ESTACIONES, TRENES Y CENTROS DE TRABAJO
Se detallan los riesgos asociados al entorno de los puestos de trabajo que desarrollan su labor en los túneles,
estaciones, trenes y centros de Metro. Estos riesgos deben considerarse comunes a todos estos puestos de
trabajo.

Riesgo de caída de altura desde andén a vías.
Riesgo de caída de altura al bajar/ subir a vías desde andén.
Riesgo de caída de altura del tren a la vía, al salir o asomarse por puertas de pasaje o puertas de testera
frontales o laterales.
Riesgo de caída de altura al acceder a pozos de agotamiento o ventilación desde la zona de vías, o
desde el exterior
Riesgo de caída al mismo nivel al desplazarse por la zona de vías, debido al suelo irregular o a la
existencia de obstáculos o elementos de las instalaciones fijados al suelo
Riesgo de pisadas sobre elementos inestables (balasto, tapas de canales,...)
Riesgo de golpe con objetos inmóviles (con la propia estructura o con elementos de las instalaciones
fijados en el suelo o en los hastiales)
Riesgo de golpe con tren en via contigua, al asomar parte del cuerpo o elementos en manipulación por
ventanas o puertas de tren.
Riesgo de atrapamiento por o entre objetos, si se pasa o manipula sobre un cambio de vías cuando este
se acciona (puede ser accionado a distancia por el CCM).
Riesgo de atrapamiento (con la propia estructura o con elementos de las instalaciones fijados en
hastiales) al asomar parte del cuerpo o elementos en manipulación, por ventanas o puertas de tren
Riesgo de contacto eléctrico con la línea de tracción (catenaria rígida)
Riesgo de atropellamiento por la circulación de trenes o vehículos auxiliares durante las horas de servicio
Riesgo de atropellamiento por la circulación de vehículos auxiliares o trenes de pruebas en horas fuera de
servicio

-

Riesgo de caída de altura desde andén a zona de vías. (*)
Riesgo de caida de altura al subir/bajar de via a andén. (*)
Riesgo de caida de altura al acceder del tren al andén o viceversa. (en estaciones con puertas en borde
de andén no existe esta riesgo)
Riesgo de caída de altura de trenes estacionados a la vía, al salir o asomarse por puertas de pasaje o
puertas de testera frontales o laterales.
Riesgo de caída de altura al acceder a determinadas dependencias técnicas (pozos agotamiento,
ventilación).
Riesgo de caída al mismo nivel al desplazarse por escaleras, escaleras mecánicas, pasillos, vestíbulos y
dependencias
Riesgo de pisada sobre objetos o elementos inestables o resbaladizos
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Riesgo de golpe con objetos inmóviles al desplazarse por la estación (elementos de mobiliario o de
instalaciones fijadas a suelos o paramentos) o al asomar partes del cuerpo o elementos en manipulación
por ventanas o puertas de tren en movimiento.
Riesgo de golpes con elementos móviles de las instalaciones (torniquetes, puertas enclavadas, puertas
de accesos y dependencias, puertas de trenes, puertas borde andén) o con trenes en movimiento.
Riesgo de atrapamiento con elementos diversos (torniquetes, puertas enclavadas, puertas dependencias,
puertas trenes, puertas borde andén, escaleras mecánicas) en desplazamientos por la estación o al
asomar parte del cuerpo por ventanas o puertas del tren.
Riesgo de atrapamiento con puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos por cierre intempestivo
debido a corrientes de aire generadas por el efecto pistón de los trenes
Riesgo de contacto eléctrico con la catenaria rígida si se toca con elementos alargados desde los
andenes, desde escaleras a vestíbulo, o desde la propia zona de vías.
Riesgo de atropellamiento por trenes o vehículos auxiliares si se accede a la zona de vías de la estación
o se permanece en el borde del anden. (*)
Riesgos causados por seres vivos, por la actuación incívica de usuarios
(*) En las estaciones con puertas en borde de andén, este riesgo está presente tan solo si dichas puertas
permanecen abiertas.

3.3 - DEPENDENCIAS TÉCNICAS DE ACCESO RESTRINGIDO (SUBCENTRALES, CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN, CÁMARAS DE SECCIONADORES)
El acceso a estas dependencias desde las estaciones o en algunos casos desde túnel, está condicionado a
disponer de la autorización de acceso para efectuar operaciones concretas en su interior.
Los riesgos existentes más relevantes serán los asociados a la propia actividad profesional a desarrollar en
su interior. Estos riesgos deberán ser reflejados en la evaluación de riesgos efectuada por las Empresas
contratadas.

LLIBRE DE PROCEDIMENTS

-

-

-

Riesgo de caída de altura al desplazarse junto a fosos de mantenimiento de trenes
Riesgo de caída de altura junto a fosos de torno de ruedas, de cambio de motores
Riesgo de caida de altura de tren a vía, piso o foso al asomar o salir por puertas de tren
Riesgo de caída al mismo nivel en desplazamientos por la dependencia
Riesgo de caída de objetos desprendidos en la zona de actuación de los puentes-grúa
Riesgo de golpe con objetos inmóviles, con elementos fijados o depositados en el suelo o fijados a los
paramentos
Riesgo de golpe con objetos móviles, con elementos transportados en los puentes-grúa
Riesgo de atrapamiento con elementos estructurales al asomar parte del cuerpo por ventanas o puertas
de tren en maniobra.
Riesgo de atropellamiento, golpe o choque con vehículos, con trenes en movimiento o carretillas
automotoras
Riesgo de contacto eléctrico con línea de tracción si se accede a techo de tren
Riesgo de caída de altura si se accede a techo de tren

En los túneles de enlace de los talleres con las líneas de la red debe considerarse que existen los riesgos
genéricos de túnel
3.5 – TRENES.
-

-

Riesgo de caída de altura desde dependencia a zona de vías por trampilla en bóveda de túnel o puerta de
entrada de materiales en hastial de túnel (SC)(CT).
Riesgo de caída de altura al acceder por escalas fijas (SC) (CT).
Riesgo de caída de altura al acceder a sus pozos de ventilación (SC)(CT).
Riesgo de caída al mismo nivel al desplazarse por su interior.
Riesgo de pisada sobre elementos inestables (falsos suelos) (SC)
Riesgo de golpe con objetos inmóviles (armarios de equipos, cuadros de mando, galerias de cables de
altura reducida, bandejas de cables,..)
Riesgo de atrapamiento con equipos/elementos de ventilación (aspas, correas de transmision) (SC)(CT)
Riesgo de contacto eléctrico accidental con elementos sometidos a alta tensión o a tensiones especiales
(estos elementos están protegidos en celdas cerradas o por alejamiento máximo con respecto al piso de
la dependencia)
Riesgo de contacto eléctrico al realizar trabajos en proximidad de cables con tensión.
Riesgo de atrapamiento con puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos por cierre intempestivo
debido a corrientes de aire generadas por el efecto pistón de los trenes
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3.4 – TALLERES

Los riesgos de entorno en estas dependencias serán:
-

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE F.C. METROPOLITÀ.
(RILABEX)

-

Riesgo de caida de altura de tren a vía, piso o foso al asomar o salir por puertas de tren.
Riesgo de golpes o atrapamientos con elementos estructurales, elementos de instalaciones o vehículos
que circulen por vía contigua al asomar partes del cuerpo u objetos en manipulación por ventanas o
puertas de tren en circulación,maniobra o parado.
Riesgo de golpes con elementos fijos del tren (barras, asientos, etc..) durante los desplazamientos por el
interior del mismo.
Riesgo de atrapamientos con elementos móviles del tren (puertas de pasaje, de testeras, ventanillas)
Riesgo de contacto eléctrico con catenaria durante los trabajos en el techo del tren.
Riesgo de caída de altura al acceder al techo del tren o durante los trabajos en el msmo.
Riesgo de accidente de tránsito por colisión del tren con otro tren o elemento de las instalaciones

3.5 – OFICINAS.
-

Riesgo de caída al mismo nivel en el desplazamiento por escaleras de obra, pasillos, vestíbulos y
dependencias.
Riesgo de pisadas sobre objetos o elementos inestables o resbaladizos
Riesgo de golpes con elementos inmóviles (elementos de las instalaciones fijadas a suelos o
paramentos, mobiliario, cableado,…)
Riesgo de contacto eléctrico con cableado sin protección o con protección deteriorada.
Riesgo de sobreesfuerzos en el manejo de cajas, archivadores, paquetería.
Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos en los desplazamientos por patios.
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4 - NORMATIVA INTERNA DE METRO DE APLICACIÓN
El personal de empresas externas que acceda a la red o instalaciones de F.C. Metropolità para efectuar
trabajos, deberá estar en posesión de la correspondiente autorización de carácter nominal e identificativo, que
deberá mostrar al acceder a las mismas, y una vez en su interior, también a petición de cualquier empleado
de F.C. Metropolità.
En la permanencia o desplazamiento por las instalaciones de la red deberán respetarse las normas vigentes
para el propio pasaje:
- Reglamento de viajeros de F.C. Metropolità
- Normas de Funcionamiento de F.C. Metropolità

-

Debe destacarse que está prohibido fumar en todas las instalaciones interiores de la Red de Metro, Centros
de Trabajo, Locales y Dependencias en cumplimiento de la Ley 28/2005
Asimismo, esta prohibido fumar en los trenes, en los vehículos auxiliares y en las instalaciones al exterior en
las que exista riesgo de incendio o explosión.
Detallamos además, otros puntos especialmente relevantes en referencia a las normas sobre comportamiento
seguro dentro de los trenes y estaciones:
-

En la utilización de escaleras mecánicas los usuarios se colocarán a la derecha, dejando libre el paso en
la izquierda
No se trasladarán en escaleras mecánicas o ascensores elementos pesados o muy voluminosos
(100x60x25 cm)
Las escaleras mecánicas y ascensores no se utilizarán para el transporte de cargas. Se podrán llevar
cargas a mano (no superiores a 25 kg)
No se accionarán los pulsadores de emergéncia de escaleras mecánicas, ascensores o interfonos sin
causa justificada.
No se iniciará la salida de o entrada a los trenes si ha sonado ya la señal acústica de cierre de puertas
Antes de entrar en los trenes se dejará salir a los usuarios que deseen abandonarlos, esperando junto a
las puertas de los coches.
No se accederá a los trenes con productos o materiales peligrosos o molestos, con recipientes con
posibles fugas o con paquetes voluminosos (100x60x25 cm).
No se accionarán los tiradores de alarma de los trenes sin causa justificada.
No se impedirá ni forzará el cierre o la apertura de las puertas de los trenes, ni de las puertas de borde de
andén.
En los andenes sin puertas en borde, no se permanecerá en el borde de seguridad de los mismos (zona
con pavimento diferenciado o pintado de blanco), ni se asomarán a la zona de vías.
No se accederá a la zona de vías.(para acceder a las vías es necesaria la autorización explícita del CCM)
Se atenderán las indicaciones sobre el servicio que efectúen los empleados de F.C. Metropolità
Se atenderán las indicaciones de los carteles informativos y los mensajes emitidos por megafonía.
Se advertirá al personal de F.C. Metropolità de las anomalias que se puedan observar.

En referencia a las normas sobre comportamiento seguro dentro de cualquier dependencia (túneles,
estaciones, talleres, patios, oficinas, locales técnicos,…) deben destacarse estos puntos especialmente
relevantes:
-

Esta prohibida la utilización de máquinas, equipos de trabajo, productos o sustancias de F.C.
Metropolità sin su permiso explicito
No está permitido almacenar materiales, productos, herramientas o, residuos fuera de los lugares
establecidos por F.C. Metropolità
Esta prohibida la utilización de aparatos electrónicos personales (transistores, walmans, MP3,
móviles,…) que puedan originar ruidos en la zona de trabajo, distracciones a sus usuarios o dificultar
la comunicación de ordenes, aviso o consignas.

-

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACIÓN DE
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En patios exteriores , naves y estacionamientos se transitará peatonalmente por las zonas
establecidas y si no existen se extremará la prudencia.
En patios exteriores, naves y estacionamientos se circulará con vehículo respetando las limitaciones
de velocidad y la señalización viaria de cada centro. Se prestará especial atención a los viandantes.
Al finalizar los trabajos en cada jornada se restablecerán las condiciones de orden y seguridad de la
zona afectada
Se respetara la señalización de seguridad de los centros
Se mantendrán las vías de evacuación y los medios de extinción libres de obstáculos y en
condiciones de ser usados.
Las puertas o tapas de acceso a dependencias o recintos en estaciones, deben mantenerse
cerradas. Si deben permanecer abiertas de forma temporal, se fijarán para evitar cierres
intempestivos motivados por el efecto pistón de los trenes.
Las botellas de gases estarán fijadas. Se almacenaran en los lugares establecidos, separadas según
clase de producto y las llenas de las vacias.
Los envases de productos permanecerán tapados
Los trabajos en altura superior a los 2 m. o en altura de operación superior a 3,5 m. se efectuarán con
elementos de protección frente al riesgo de caída
No se utilizarán envases con productos sin etiquetar
Los residuos generados se tratarán según las especificaciones establecidas por F.C. Metropolità
Esta prohibido verter sustáncias al alcantarillado.
No deben consumirse productos alcoholicos o estupefacientes en la jornada de trabajo
Si por tratamiento médico se están tomando medicamentos que pueden alterar la atención o los
reflejos, se pondrá en conocimiento del mando responsable.

En referencia a la ejecución de las diferentes actividades, deberán respetarse las siguientes normas de
seguridad de ámbito general:
P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la red de Metro.
P093 Normas para la ejecución de trabajos por personal externo en la red de Metro.
P094 Normas para la realización de operaciones de corte o reposición de tensión en la red de Metro.
P089 Normas de utilización del vestuario de alta visibilidad y de los elementos de señalización de alta
visibilidad.
P099 Actuaciones del personal en cabinas y cajas de pasaje de los trenes.
P104 Norma de seguridad para trabajos en cocheras del Servicio de Material Móvil.
P107 Normas de ejecución de trabajos por personal externo en talleres, cocheras o dependencias del
Servicio de Material Móvil.

En concreto, y en lo relativo a la ejecución de obras o acopios de material en las instalaciones de FC
Metropolità se tendrá en cuenta la siguiente disposición:
En caso de ser necesaria la delimitación de una zona en concreto para evitar el acceso de personas
ajenas a la obra (obras, acopios de material, etc.), dicha zona deberá quedar correctamente
señalizada y cerrada en todo su perímetro. El lugar de acceso a la zona delimitada deberá estar
permanentemente vigilado o provisto de elementos fijos que impidan el acceso si no son retirados de
forma voluntaria (vallas, cadenas, etc.)
En estaciones y sus dependencias, deberá tenerse en consideración que el efecto pistón derivado de
la circulación de trenes puede producir fuertes corrientes de aire. Este aspecto deberá tenerse en
cuenta a la hora de prever acopios o movimientos de materiales, así como en la instalación de
elementos provisionales (vallas, andamios, balizas, lonas, señalización, etc.) de forma que no se vea
comprometida su estabilidad.
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Estas corrientes de aire también pueden ocasionar movimientos rápidos e inesperados de elementos
móviles como puertas o tapas de instalaciones, por lo que se fijará las puertas o tapas que deban
permanecer abiertas temporalmente”

LLIBRE DE PROCEDIMENTS

-

-

Adicionalmente, existe normativa específica para determinadas actividades que se pueden desarrollar en
ámbitos concretos, que se relaciona en anexo 1.

5- ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERÉS
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5.3 – TRENES.

En lo relativo a la designación de personal de empresas externas como de Pilotos Homologados de
Seguridad se aplicará lo establecido en
D041 Pilotos homologados de seguridad (PHS). Normativa general
P487 Piloto Homologado de seguridad (PHS). Procedimiento de Homologación

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO
DE LAS INSTALACIONES DE F.C. METROPOLITÀ.
(RILABEX)

-

No debe asomarse parte del cuerpo u objetos en manipulación por ventanas o puertas de los trenes en
circulación o maniobra para evitar el riesgo de golpe o atrapamiento con elementos estructurales,
instalaciones u otros trenes.
No está permitido el paso entre coches por puertas testeras cuando el tren esté en circulación o
movimiento.
No está permitido fumar

5.4 – GENERAL
En los trabajos contratados en que Metro haya determinado la necesidad de que la Empresa contratada
disponga de un “Piloto Homologado de Seguridad” (PHS) (empleado de la propia Empresa formado por
Metro), corresponderá a dicho “piloto” velar por el cumplimiento de la normativa interna del Metro que sea de
aplicación a las actividades contratadas.

5.1 -TÚNELES Y ESTACIONES
-

-

No está permitido el acceso de personal a la zona de vías sin el conocimiento y autorización del CCM
No puede pasarse de andén a andén por la zona de vías
El borde de andén debe considerarse zona de vías a los efectos de efectuar trabajos o depositar
materiales (distancia de protección mínima de 100 cm).
Los trabajos sobre escalera de mano o plataforma situada a una distancia inferior a 1,0 m. del borde de
andén deben considerarse “trabajos en altura” si la altura de operación es superior a 2,5 m. o si los pies
del operario están a más de 1,0 m. del piso.
La línea de tracción (catenaria rígida) siempre están con tensión, salvo confirmación expresa y
comprobación de su ausencia
Para efectuar trabajos junto a la línea de tracción deberán colocarse equipos de “puesta a tierra” en la
misma, según procedimiento especificado en la normativa interna de Metro.
Siempre debe accederse al túnel con vestuario o elementos de Alta Visibilidad
Las personas aisladas o grupos de operarios que accedan al túnel irán provistos de un radioteléfono
sintonizado a la frecuencia de la línea correspondiente.
No está permitido fumar.

5.2 – TALLERES
-

-

La línea de tracción de las vías de cocheras siempre está con tensión, salvo que se efectúen las
maniobras concretas establecidas para cortar la misma (abrir seccionador de corte y puesta a tierra,
enclavar el seccionador con candado personal)
La ejecución de trabajos está sometida al criterio del personal técnico de Material Móvil (Responsable
Técnico, Responsable de Turno, Responsable de Revisión o Jefe de Turno de Puerta Cocheras).
Los desplazamientos del personal se efectuarán por las zonas establecidas al efecto, respetando las
líneas de gálibo de los trenes.
No se saltará sobre los fosos de revisión. Se rodearán a se pasará por las pasarelas colocadas al efecto.
No se subirá a las pasarelas de acceso a techo de tren si hay tensión en catenaria
No está permitido fumar.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajos precisen de la correcta
aplicación de métodos o procedimientos específicos o se consideren de riesgo especial, será necesaria la
presencia de un Recurso Preventivo del contratista.
El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado por el mismo, velarán
por el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral aplicable durante los trabajos a realizar.
6 - PROTECCIONES TECNICAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Las empresas contratadas pondrán a disposición de sus empleados y de los de empresas subcontratadas los
elementos de protección técnica y equipos de protección individual que se relacionan en el anexo nº 2.
Asimismo, controlarán su adecuado estado y correcta utilización.
Dispondrán de registo de entrega nominal de los elementos de protección técnica y protección personal a
cada empleado.
7 - ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Las empresas contratadas y subcontratadas serán responsables de proporcionar asistencia sanitaria a sus
trabajadores en caso de accidente laboral.
Con independencia del sistema establecido por dichas empresas para la actuación de su personal en caso de
accidente laboral de uno de sus operarios, cuando suceda una contingencia podrá solicitar, si lo estiman
oportuno, el envío de asistencia médica a través del CCM (en los trabajos en estaciones y túnel) o de los
Responsables de los Centros de trabajo.
Las empresas contratadas y subcontratadas deberán entregar informe escrito de todos los accidentes
laborales ocurridos al Técnico de Metro o al Coordinador de Seguridad externo designado por Metro que está
efectuando el seguimiento de sus trabajos.
8 - SITUACIONES DE EMERGENCIA.
En la Red de Metro está implantado un Plan de Autoprotección que determina las actuaciones a realizar en
caso de emergencia.
En el caso de que se presenten situaciones de emergencia en las instalaciones de la Red que hagan
necesaria la evacuación del túnel o estaciones se seguirán las consignas emitidas desde el CCM, que como
Jefe de la Emergencia actuará según protocolos establecidos para cada caso.
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Las situaciones de emergencia que sean detectadas por el personal de las empresas contratadas deben ser
puestas en conocimiento del CCM para que actúe en consecuencia. En los trabajos que tengan asignado
PHS, éste efectuará la comunicación con el CCM.
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ANEXO Nº 1
LLIBRE DE PROCEDIMENTS – ámbito de Prevención
RELACIÓN DE NORMATIVA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD

El teléfono de contacto para casos de emergencia en la Red de Metro es el 93.214.82.25 (interno 88225)
Si la situación de emergencia es detectada en un centro de trabajo, se pondrá en conocimiento de personal
de Metro, o en su defecto se comunicará al CCM.

Nº norma

Título

En los centros de trabajo de Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulàlia, Mercat Nou, Can Boixeres, Sant Genís,
Roquetes, Vilapicina , Triángulo Metro y Can Zam existen Planes de Emergencia implantados, con personal
integrado en equipos de emergencia.

P088 Normativa sobre la utilización de productos inflamables.

P087 Norma para la prevención de accidentes en el transporte de cargas.

P090 Norma de seguridad sobre operaciones de soldadura oxiacetilénica.
P091 Normas de seguridad para la colocación de la puesta a tierra de la catenaria.

En caso de emergencia en estos centros, se seguirán las indicaciones de los equipos de emergencia y la
orden de evacuación a través de las sirenas de alarma, para dirigirse y permanecer en el punto de reunión,
en donde se hará recuento del personal evacuado.

P096 Normas de seguridad: Utilización del detector de presencia de tensión en corriente continua para líneas
de tracción.

Se relacionan los teléfonos de emergencia, Centros de Control de Emergencia y Punto de Reunión de estos
centros:

P097 Normas para la circulación de vehículos auxiliares y trenes de trabajo con presencia de tensión de

Centro

P103 Normas para trabajos en cambios de vía y en su proximidad.

Teléfono E.

tracción en las líneas de la Red de Metro.

Centro Control E.

Ubicación del Punto de reunión

Zona Franca 2 93.298.7070

Recepción

Frente a la entrada del edificio
(junto a Restaurante El Quesito)

Sagrera

93.214.8516
93.214.8427

Recepción
J. Estivill

1) esquina J. Estivill / Honduras
2) Jardines Honduras

Sta. Eulàlia

93.214.8379

Portería

En patio, frente a la rampa de acceso
al almacén subterráneo de Energía

Mercat Nou

93.214.8848

Portería

Junto a la puerta salida del centro a la
escalera de acceso a estación

Can Boixeres

93.214.8660

Portería

En patio exterior, frente a portería

Sant Genís

93.214.8556

Puerta Cochera

En exterior, junto a la puerta de entrada
de material por vía (lado Puerta C.)

P641 Normas seguridad trabajos con herramientas y máquinas herramienta portát.

Roquetes

93.214.8947

Portería

En exterior, en acera contraria de
c/ Fanals, frente a la entrada

P644 Uso de puentes grúa, plumas, polipastos

P108 Normativa sobre la obligatoriedad de uso de equipos de protección individual en la División de Vías y
Líneas de Tracción .
P109 Normativa de seguridad para trabajos en instalaciones electromecánicas.
P110 Normativa de seguridad para trabajos en la Sección de Obras i Pintura.
P111 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones de A.T.
P112 Normas de seguridad específicas para trabajos y maniobras en Subcentrales.
P113 Normas de seguridad para trabajos y maniobras en líneas de tracción de corriente continua.
P114 Normas de seguridad para trabajos en Carpintería.
P631 Comunicat de risc percebut
P640 Empleo de equipos de protección personal

P642 Uso de máquinas y equipos de trabajo de taller

P646 Utilización de productos químicos

Vilapicina

93.214.8090

Portería

En patio exterior, junto a la portería

P647 Almacenamiento y apilado de materiales

Triàngle <M>

93.214.8105

Recepción <M>

En patio del CON TB, junto a la salida
de la rampa

P657 Normas de seguridad en trabajos de carrocería y pintura

Can Zam

Pendiente de definición (consultar en el centro de trabajo)

Red de Metro

93. 214 .8225 Supervisor CMM

P658 Normas de seguridad frente al riesgo de quemaduras
P659 Normas de seguridad en circuitos a presión
P660 Prevención de incendios / evacuación deficiencias en Con's, Talleres y centros de TMB

En el exterior de las estaciones

En otras dependencias no explicitadas, en caso de emergencia se seguirán las indicaciones de los
Responsables de las mismas o en su defecto del CCM.

P663 Trabajos de mantenimiento de baterias
P666 Integració de la prevenció de riscos laborals en procesnos Canvi de les condicions de treball
Nota – las normas existentes y actualizadas en “tiempo real” están publicadas en el “LLIBRE DE
PROCEDIMENTS - ámbito de Prevención”
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Trabajos de manipulación de productos o sustancias
ANEXO Nº 2

TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS
PROTECCIONES TECNICAS Y EQUIPOS DE PROTECCION

equipos de protección individual
- Guantes de protección frente a riesgos químicos.
- Gafas o pantallas de protección frente a salpicaduras.
(Según características cáusticas o tóxicas de los productos)
operaciones de trabajo

INDIVIDUAL A UTILIZAR POR LOS OPERARIOS
Las empresas deberán poner a disposición de sus operarios los elementos de protección técnica y equipos
de protección individual que se indican.
Se especifican las protecciones técnicas establecidas en la Normativa interna de F.C. Metropolità de
Barcelona, S.A. que deberá ser complementada con las protecciones técnicas que se determine en las
reglamentaciones oficiales vigentes sobre los trabajos contratados.
Se especifican los equipos de protección individual de obligada utilización para minimizar los riesgos
presentes en la ejecución de los trabajos y se establece una relación orientativa, no exhaustiva, de
operaciones en las que es necesaria su utilización.

1 - PROTECCIONES TECNICAS E INSTRUMENTOS
Trabajos en la zona de vías
-

Chaleco reflectante (alta visibilidad)
Radioteléfono (uno por grupo de trabajo o agente aislado)
Linterna con luz roja y blanca
Equipos de puesta a tierra de la línea de tracción (por grupo de trabajo).
Detector de presencia
Dos luces autónomas destellantes amarillas.
.
Trabajos en instalaciones eléctricas
-

Detectores de presencia de tensión adecuados a la tensión nominal de la instalación.
Equipos de puesta a tierra de la instalación.

2 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Trabajos de transporte y manejo de cargas
equipos de protección individual
-

Calzado de protección frente a riesgos mecánicos
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

operaciones de trabajo
-

Descarga de camiones.
Traslado de cargas a mano.

- Mezcla de productos de la construcción.
- Manejo de aceites, grasas, disolventes, combustibles, …
- Retirada de residuos tóxicos o nocivos.
Trabajos en instalaciones eléctricas
equipos de protección individual
- Guantes aislantes adecuados a la tensión nominal de la instalación.
- Banquetas aislantes.
operaciones de trabajo
- Reconocimiento de instalaciones.
- Interconexión de instalaciones
- Prueba de instalaciones, sometiéndolas a tensión.
Trabajos que originan proyección de partículas
equipos de protección individual
- Gafas o pantallas de protección frente a partículas
operaciones de trabajo
- Mecanizado de elementos metálicos
- Trabajo a martillo y cortafríos.
- Ejecución de regatas en parámetros.
- Limpieza de elementos / orificios con aire comprimido.
- Taqueado o fijación de tendidos de cables.
- Pulido de superficies con máquina-herramienta.
- Trabajos con martillo neumático, taladro-percutor.
- Repicado de soldaduras.
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Trabajos con maquinaria que genere ruido
Trabajos de pintura
equipos de protección individual
equipos de protección individual
- Protectores auditivos tipo orejera o tapón.
operaciones de trabajo
- Trabajos con martillo neumático, taladros percutores.
- Trabajos junto a compresores, grupos electrógenos.
- Trabajos junto a escape de motores de combustión.
- Trabajos de mecanización de piezas metálicas.
Trabajos con riesgo de golpes en cabeza
equipos de protección individual
- Casco de protección contra impactos.
- Gorra de protección contra golpes (EN 182)
operaciones de trabajo
- Presencia de personas debajo de zonas de trabajo en altura con riesgo de caída de elementos
o herramientas.
- Trabajos en zonas de altura reducida con riesgo de golpes en cabeza.
- Revisión de elementos en techo de túnel sobre plataforma o torre en movimiento.
Trabajos con producción de polvo

- Mascarilla con filtro mixto de polvo, gases y vapores.
- Guantes de protección frente a riesgos químicos.
- Gafas o pantalla de protección frente a salpicaduras.
- Máscara completa con filtro mixto de polvo, gases y vapores.
(En casos de pintado a pistola en espacios reducidos).
operaciones de trabajo
- Operaciones de preparación de pintado.
- Operaciones de pintado de superficies.
- Operaciones de decapado.
- Operaciones de retirada de “graffitis”.
Trabajos en alturas superiores a 2 metros con riesgo de caída
equipos de protección individual
- Cinturón-arnés de protección frente a caídas
- Líneas de vida portátiles.
operaciones de trabajo
-Trabajos que se desarrollan en alturas superiores a 3,5 metros sobre elementos (pasarelas,
andamios...) sin elementos de protección frente a caídas.

equipos de protección individual
Trabajos de limpieza
- Mascarilla autofiltrante frente a polvos nocivos.
- Guantes de protección mecánica.
operaciones de trabajo
- Retirada de escombros.
- Derribo de elementos de obra.
- Carga manual o cambio de balasto.
- Operaciones de pulido o lijado de superficies con máquina-herramienta.
- Operaciones de limpieza con aire comprimido.
Trabajos de soldadura
equipos de protección individual.
- Careta o gafas de protección con oculares filtrantes adecuados.
- Mono ignífugo completo o mandil y polainas.
- Guantes de protección frente a quemaduras.
- Mascarilla autofiltrante para humos de soldadura.
equipos de trabajo
- Soldadura aluminotérmica de carriles.
- Soldadura eléctrica o autógena de metales.
- Operaciones de oxicorte.

equipos de protección individual
- Guantes de protección frente a riesgos químicos.
- Botas de protección frente al agua.
operaciones de trabajo
-Tareas de limpieza manual de trenes, estaciones.
-Tareas de limpieza o desengrasado manual de piezas.
-Tareas de limpieza sobre suelos encharcados (botas)
-Tareas de limpieza con manguera de agua (botas).

Los equipos de protección individual cumplirán todo lo prescrito en el Real Decreto 1407/92 que les sea de
aplicación, debiendo acreditar su certificación CE.
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Documento nº 1
Documento nº 2

En sesión de trabajo efectuada en .….-.....-....., a las...........horas en:………………………………………………,
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de T.M.B. efectúa presentación, explicación y entrega del

F. C. Metropolita efectúa entrega a la empresa: …………………………………………..………….del documento

documento “APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA

“APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA REALIZACIÓN

REALIZACIÓNDE TRABAJOS POR EMPRESAS EXTERNAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE F.C.

DE

METROPOLITÀ. (RILABEX)

METROPOLITÀ. (RILABEX)

Al Sr.:……………………..........................................................……………..…con DNI………...............................
en calidad de............................................................de la Empresa ………………………………………………….
y en representación de la Dirección de la misma.

TRABAJOS

POR

EMPRESAS

EXTERNAS

DENTRO

DE

LAS

INSTALACIONES

DE

F.C.

En este documento se detallan los riesgos genéricos del entorno existentes en las instalaciones de F.C.
Metropolità en las que se desarrollarán las actividades contratadas a dicha Empresa, se indica la obligación
de que ésta ponga en conocimiento de su personal toda la información recibida - con las formalidades que la
norma fija - y el compromiso de que informe a F.C. Metropolità, de los riesgos que se pueden derivar de la

En este documento se detallan los riesgos genéricos del entorno existentes en las instalaciones de F.C.

ejecución de las actividades contratadas.

Metropolità en las que se desarrollarán las actividades contratadas a dicha Empresa, se indica la obligación
de que ésta ponga en conocimiento de su personal toda la información recibida - con las formalidades que la
norma fija - y el compromiso de que informe a F.C. Metropolità, de los riesgos que se pueden derivar de la
ejecución de las actividades contratadas.

El Sr.:………………………………………………………..………………con D.N.I. nº:………………………………..
en.calidad de……………………............................de la Empresa:…………………………………………………...
y en representación de la Dirección de la misma, acusa recibo de dicho documento.

Recibido en fecha:....-….-….
Recibido en fecha: .......-........-........

Firma: ………………………………….

Firma: …………………………………….

(entregar / remitir hoja cumplimentada a la persona de contacto en TMB, o a Aprovisionamiento y Almacenes
( entregar hoja cumplimentada a Aprovisionamiento y Almacenes de TMB o a la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de TMB)

de TMB en caso de tratarse de una “solicitud de aprovisionamiento”)
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4.3 Procedimiento para la realización de trabajos en horas fuera de servicio con prolongación de
tensión de tracción.

OBJETO
Establecer los procedimientos de actuación y las medidas de seguridad que deben cumplir todo el
personal propio y externo cuando efectúe trabajos en la zona de vías de la Red de Metro, con o sin
servicio.

4.4 Normativa para la circulación de vehículos auxiliares fuera de horas de servicio.
5. Anexos
Anexo 1: "Definiciones básicas".

ÁMBITO
El ámbito de aplicación de estas Normas comprende el acceso, tránsito de personas, circulación de
vehículos auxiliares, transporte de materiales y las intervenciones de cualquier naturaleza (trabajo,
inspecciones, etc.) en la zona de vías de la Red de F.C Metropolità.
REFERENCIAS
En función del tipo de intervención a realizar, deberán cumplirse además, las Normas de Seguridad
que específicamente les sean de aplicación.
RESPONSABILIDADES
Contenidas en el Desarrollo.
DEFINICIONES
Se entiende como zona de vías, la que se corresponde con la de circulación de trenes cuyo control se
realiza desde el CCM.
Se entiende por zona de vias, a efectos de realización de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin
puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que éstas estén abiertas).
Se entiende por ocupación de la zona de vías, aquella situación en que dicha zona está ocupada por
personas, equipos o materiales al objeto de desarrollar una función o intervención concreta.
Si la ocupación de la zona de vías, no supone impedimento para circulación de vehículos, se
entenderán como presencia de personas en zonas de vías, y si por el contrario, queda impedida la
circulación de vehículos por la zona, se entenderá como obstaculización de vías.
En el anexo nº 1 se definen algunos términos, personas o figuras en relación con la presente Norma.
No se considerarán trabajos en zona de vías los trabajos de limpieza realizados exclusivamente con
medios auxiliares manuales (escoba, cubo, fregona…) y siempre y cuando el operario que realice los
trabajos mantenga permanente el cuerpo a una distancia mínima de un metro de borde de andén y
disponga de chaleco reflectante. En caso de utilización de medios mecánicos auxiliares (barredora,
pulidora, etc.) aplicará el procedimiento de trabajo en zona de vías.

DESARROLLO
1. Norma general.
2. Actuaciones durante el servicio de trenes.
3. Actuaciones sin servicio de trenes.
4. Procedimientos operativos y normas específicas.
4.1 Procedimiento para la realización de intervenciones en zona de vías durante el servicio de
trenes.
4.2 Procedimiento para la realización de trabajos en zona de vías sin servicio de trenes.

1. NORMA GENERAL
1.1. Queda prohibida la entrada o circulación por la zona de vías, a personas que no tengan una misión
concreta a realizar que lo requiera.
1.2. El acceso a la zona de vías para realizar un trabajo deberá ser conocido y autorizado por el Operador
de Circulación, a través de comunicación por radioteléfono, telefonía automática o selectiva, a efecto de
que quede constancia de tal autorización.
Queda prohibido el acceso a otros puntos de la Red distintos a los autorizados por CCM.
1.3. El personal que acceda a la zona de vías para ejecutar un trabajo, deberá llevar obligatoriamente, en
su propia dotación, el siguiente equipo de protección y comunicación:
Chaleco reflectante-fotoluminiscente o ropa de trabajo de "alta visibilidad" (ver procedimiento
"P089 Normas del vestuario y elementos de señalización de alta visibilidad").
En caso de intervenciones urgentes con concentración de personal en una misma zona, y no
existiendo circulación de trenes o vehículos, quedará a criterio del responsable de los trabajos
el que todo o parte del personal utilice chaleco reflectante-fotoluminiscente.
Radioteléfono (1 por persona aislada o grupo de trabajo), conectado a la frecuencia de la línea
que corresponda. Deberá comprobarse su estado de funcionamiento.
Farol o linterna de luz roja o blanca (1 por persona o grupo).
Lo dispuesto en este punto no es de aplicación en las actuaciones urgentes efectuadas por personal con
misiones de Salvamento, Asistencia Sanitaria y Protección y Seguridad Civil.
1.4. Se entenderán también como trabajos en zona de vías el acceso a las dependencias anexas al túnel,
como por ejemplo pozos de agotamiento, ventilación, Centros de Transformación y Cámaras de
Seccionadores, etc., que precisen el paso por la zona de vías. Asimismo se entenderán también como
trabajos en zona de vías, las intervenciones en el borde de andenes de las estaciones, puertas de acceso a
vía en zonas de confinamiento que comporten su apertura, puertas de andén y prolongaciones de los
andenes hasta las dependencias dentro de túnel.
1.5. Toda luz roja mostrada o toda luz blanca agitada insistentemente, por un Agente que se encuentre en
la vía, será irrebasable.
1.6. Las catenarias se considerarán siempre bajo tensión, salvo confirmación expresa de lo contrario, tanto
para vías generales como para vías secundarias (túneles de enlace, acceso a cocheras, playa de vías de
cocheras, talleres, etc.).
1.7. La solicitud de corte o reposición de tensión de tracción se efectuará según se especifica en el
procedimiento “P094 - Normas para la realización de operaciones de corte y reposición de tensión en
la red de FC Metropolità".
De forma general se seguirán explícitamente las siguientes disposiciones:
La solicitud de corte de tensión de tracción se efectuará a través del Operador de Circulación
de la Línea que corresponda.
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Será el Supervisor quien definirá y ordenará el corte de tensión de tracción al Operador de
Telemando de Energía.

No se podrá acceder a la zona de vías sin autorización expresa del Operador de Circulación.

En caso de emergencia el corte podrá ser solicitado directamente al Operador de Telemando
de Energía, previa identificación del agente y de la circunstancia que lo requiera.

2.2. En situaciones excepcionales (aquellas que de no solventarse pudieran suponer una afectación al
servicio o a la seguridad ferroviaria) se podrán autorizar operaciones en cabecera de andén, siempre a
criterio del operador de CCM y del responsable de Mantenimiento teniendo en cuenta los siguientes
puntos:

En este caso, si no se puede definir la zona afectada, el Operador de Telemando de Energía
cortará la tensión de tracción de toda la Línea.
La reconexión de la tensión de tracción, la autorizará el Supervisor una vez se haya asegurado
de la desaparición de las causas que han ocasionado la incidencia y de que no existe personal
en la zona de vías.
1.8. El personal que acceda a la zona de vías deberá tener en cuenta lo siguiente:
No dejar objetos en la vía que puedan interferir la circulación de trenes.
Se deberá mantener limpia de grasa la superficie de rodadura de los carriles.
El vertido de arena en la superficie de rodadura de los carriles únicamente podrá efectuarse en
caso excepcional y de forma controlada.
Las maniobras de accionamiento de cambio de vías se efectuarán desde el CCM. En el caso
de precisar su accionamiento manual o por mando local, la maniobra sólo la podrá efectuar
personal autorizado. Finalizado el trabajo los cambios deberán retornarse a su posición
original.
1.9. Para acceder de un andén a otro en las estaciones no se traspasará el patio de vías, si no que se hará
por los accesos correspondientes.
Asimismo el desplazamiento entre estaciones se hará siempre por el exterior, a no ser que deba efectuarse
explícitamente por el túnel por una misión concreta.
El desplazamiento por el túnel entre estaciones y cocheras o talleres y viceversa se realizará por los
caminos preestablecidos para ello y bajo la responsabilidad del agente que lo efectúa.
Donde no exista dicho camino, y como norma general, el acceso deberá realizarse por el exterior.
Si debe ser por el interior, debido a las características del trabajo a efectuar, será necesario el previo
conocimiento del CCM, quien lo coordinará con Puerta de cocheras.

Se seguirá el procedimiento operativo descrito en el apartado 4.1








La zona de trabajo siempre estará más allá del punto de estacionamiento del tren.
Se deberán señalizar los trabajos con luz destellante.
El personal que realice los trabajos deberá ir equipado con ropa de alta visibilidad (chaleco reflectante).
Se colocará, en cola de andén, una señal que advierta de la realización de trabajos en cabecera de
andén.
Se advertirá a los conductores por radioteléfono de la presencia de personal en cabecera de andén.
Los trabajos se paralizarán mientras el tren permanezca estacionado así como durante la realización
de maniobras de entrada y salida de estación.

Aquellos trabajos a menos de un metro de borde de andén y cuyo punto de operación sea superior a 2.5
metros respecto el suelo del andén se considerarán trabajos en altura siempre y cuando no exista un
paramento que impida la caída a la vía. En tal caso se consideraría trabajo en altura aquel cuyo punto de
operación fuera superior a 3.5 metros.
No se considerarán trabajos en zona de vías la utilización o mantenimiento del teléfono selectivo ni del
pulsador de anulación de tren stop de cabecera de andén.
2.3. Si durante el servicio debe realizarse una intervención urgente y puntual en el patio de vías de las
estaciones, el CCM deberá efectuar las siguientes actuaciones:
Detener la circulación de trenes.
Cortar la tensión de tracción si la intervención debe realizarse bajo los trenes o junto a
elementos de los mismos susceptibles de estar sometidos a tensión. ( Se deberà obtener la
confirmación de ausencia de tensión de tracción por parte del operador de circulación del CCM
y comprobar mediante los voltímetros del tren la ausencia de tensión en el circuito de alta
tensión del tren).

1.10. Una vez finalizado el servicio y la circulación de trenes, y hasta el inicio del servicio del día siguiente,
el alumbrado de túnel de toda la red permanecerá encendido.

Cortar tensión si los elementos utilizados pueden provocar un contacto ocasional con la
catenaria.
Sólo en estos casos, el/los agente/s actuantes quedan dispensados de usar los equipos indicados en el
punto 1.3.

Durante el servicio de trenes, el alumbrado se encenderá en los tramos donde exista presencia de
personal, para advertencia de los Motoristas o AAC (en tareas de conducción).

2.4. La presencia de personas en zona de vías comportará las siguientes actuaciones básicas:

1.11. En los trabajos que se realicen deberá tenerse en cuenta además de esta Norma, todas las que para
casos específicos se establezcan por las distintas Áreas de la Empresa, así como la Reglamentación
Oficial vigente.
1.12. Está prohibido fumar en todas las instalaciones interiores de la Red de Metro, en los trenes y en los
vehículos auxiliares, en cumplimiento de la Ley 28/2005.
Asimismo, está prohibido fumar por motivos de seguridad, en las instalaciones al exterior en que exista
riesgo de incendio o explosión.
2. ACTUACIONES DURANTE EL SERVICIO DE TRENES
2.1. El personal, aislado o en grupo, que precise efectuar trabajos en zona de vías, comunicará esta
circunstancia al personal de metro presente en la estación en la que deban iniciarse los mismos y al
Operador de Circulación de la línea.

En líneas convencionales:
Conexión de alumbrado de túnel en los tramos interestaciones en los que se efectúe los
trabajos.
Aviso a los Motoristas o AAC (en tarea de conducción) de la Línea desde CCM.
Circulación de trenes por la zona de trabajo a velocidad no superior a 15 km/h. haciendo sonar
el silbato, y en curvas de escasa visibilidad a paso de hombre.
En líneas automáticas:
Conexión de alumbrado de túnel en los tramos interestaciones en los que se efectúe
los trabajos.
Aviso al personal de metro de la Línea desde CCM.
Establecer limitación de velocidad para circulación de trenes por la zona de trabajo a
velocidad no superior a 15 km/h.
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2.5. Si durante el servicio debe efectuarse la reparación provisional de una rotura de carril, se cortará
tensión cuando deba efectuarse la operación de colocación de la brida de sujeción.
2.6. Cuando el corte de tensión de tracción en una línea no sea total y pueda existir servicio parcial de
trenes, si deben efectuarse trabajos próximos a la catenaria, se colocará puesta a tierra en la misma (ver
procedimiento "P091 - Normas para la puesta a tierra de la catenaria").
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3. ACTUACIONES SIN SERVICIO DE TRENES
3.1 Se entenderán por trabajos en zonas de vías sin servicio de trenes, todos los que precisen la ocupación
de la misma, ya sea por presencia de personas u obstaculización.
3.2. Una vez finalizada la circulación de trenes, podrán iniciarse los trabajos de la siguiente tipología:
Trabajos a nivel de vía.

Para estos trabajos, en túneles de doble vía, la puesta a tierra de la línea de la catenaria será en ambas
vías.

Acceso a dependencias anexas al túnel.

2.7. Si los trabajos deben realizarse en la propia catenaria, se colocarán puestas a tierra en ambos
extremos de la zona de trabajo para delimitar y proteger la misma.

Trabajos con operarios sobre el piso de tractores, vagonetas y plataformas de altura no
superior a 1 metro sobre nivel de vía.

2.8. Si el tramo de túnel no dispone de burladeros o zonas seguras y los trabajos representan la presencia
de personas en la zona de vías, se detendrá por completo la circulación de trenes en dicho tramo.

Trabajos en hastiales hasta alturas de alcance no superiores a los 2,50 metros (no podrán
utilizarse escaleras de más de tres peldaños o plataformas de más de 1 metro de altura)

En el caso de tramos de túnel con gálibo de vía única (ejemplo L-2), se adoptará la misma medida.

Tareas de seguimiento de operaciones de mantenimiento o de trabajos de empresas externas
efectuados por Técnicos de Metro o por Coordinadores de Seguridad externos designados por
Metro.

2.9. Si el personal debe entrar en dependencias anexas al túnel por un acceso alternativo (por estación o
por el exterior), comunicará tanto la entrada como la salida a las mismas al Operador de Circulación o al
Operador de Telemando en el caso de Subcentrales.
Queda prohibida la entrada a la zona de vías, y si debe hacerse, se procederá de acuerdo con el anterior
punto 2.4.
2.10. Cuando la entrada a una dependencia pueda efectuarse desde la cabina de conducción de un tren de
servicio, el personal solicitará autorización expresa al Operador de Circulación para viajar en cabina y para
acceder a la mencionada dependencia.

Será preceptivo el corte de tensión en la catenaria para realizar los siguientes trabajos, por implicar una
posible proximidad a la misma:
Utilización de grúas.
Transportes de materiales que rebasen el gálibo del vehículo o con alturas superiores a 3,80
metros sobre el nivel de la vía.
Manejo, montaje o utilización de escaleras, andamios y torres móviles.

Éstas deberán disponer de un acceso habilitado a nivel de piso de tren o no presentar riesgo de caída para
el personal.
No se podrá abandonar la dependencia y entrar en la zona de vías. Si debe hacerse, se procederá de
acuerdo con el anterior punto 2.4.
Para salir de la dependencia se solicitará al Operador de Circulación la detención de tren junto a la misma
para acceder a su cabina de conducción.
2.11. Los vehículos auxiliares podrán salir de sus depósitos inmediatamente detrás del último tren en
circulación en cada vía.
La circulación de estos vehículos se efectuará según lo establecido en el procedimiento "P097 Circulación
de vehículos auxiliares y trenes de trabajo con presencia de tensión de tracción".
El Operador de Circulación comunicará el paso del último tren en cada vía a los Mandos, Tractoristas y
personal externo autorizado para conducir vehículos auxiliares de vía que se encuentren en los depósitos.
Los vehículos auxiliares podrán circular por la misma vía hasta su punto de destino, permaneciendo en el
mismo sin actividad hasta recibir indicación del CCM de que ha finalizado la circulación de trenes en la
línea. Si durante su circulación deben cambiar de vía o de línea, deberán solicitar autorización expresa al
CCM.
2.12. No se efectuarán intervenciones en zona de vías con servicio de trenes, si no están operativos los
sistemas de comunicación entre el personal de intervención y el Operador de Circulación.

Cualquier trabajo que implique proximidad a la catenaria o posibilidad de tocarla en la
manipulación de cargas o elementos.
Cualquier trabajo que implique reparación de rotura de carriles o sustitución de impedancias /
juntas inductivas.

3.3. En todos los casos será preceptiva la comunicación y autorización de los trabajos por el CCM.
3.4. Para la solicitud al CCM de ocupación de vía para la ejecución de trabajos se seguirá el procedimiento
operativo descrito en el apartado 4.2.
3.5. Las zonas de trabajo concretas que comporten obstaculización u ocupación de vía, se señalizarán con
luces amarillas destellantes colocadas a unos 30 m de cada uno de los extremos donde se trabaja.
3.6. Para permitir el paso de vehículos auxiliares de servicio por las zonas de trabajo, sólo se podrá
obstaculizar una de las vías. Solamente en caso extremo el CCM podrá autorizar trabajos que interfieran
las dos vías simultáneamente.
En el caso de tramos de túnel con gálibo de vía única (ejemplo L2), la circulación de vehículos auxiliares no
se podrá simultanear con la ejecución de trabajos que impliquen la ocupación de la vía.
3.7. Antes de dar tensión de tracción a la línea deberá tenerse constancia expresa de que todos los
agentes que estaban trabajando, tanto aisladamente como en grupo, han abandonado la zona de vías.
3.8. A efectos de iniciar servicio, los trabajos en zona de vías deberán finalizarse, con retirada de personal
y equipos, con antelación suficiente con respecto al inicio del servicio, para que quede expedita la zona de
vías.
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3.9. Todos los Responsables de los trabajos, que efectúe personal propio o de empresas externas,
adoptarán las medidas necesarias para que éstos no ocasionen retraso en el inicio del servicio de trenes.

4.1.5 El Agente de Coordinación deberá solicitar autorización al Operador del CCM para que el
personal pueda bajar a la zona de vías.

3.10. En los trabajos que se efectúen en la nave de andenes de las estaciones, aún cuando no se realicen
en el borde de andén, el Responsable de los mismos deberá comunicar su inicio al CCM una vez efectuada
la circulación de los últimos trenes. El CCM deberá notificarle la concurrencia de circunstancias no
habituales (prolongación de tensión, trenes de pruebas,….) a efectos de que se extremen las precauciones
durante los trabajos. En andenes sin puertas de andén la presencia de los trabajos se señalizará con una
baliza destellante situada en el centro del andén y próxima a la zona del borde.

4.1.6 El CCM, en líneas convencionales antes de autorizar la circulación de cada uno de los trenes por
el tramo de vía afectado, comunicará a cada Motorista o AAC (en tarea de conducción) la realización
de trabajos en la zona y la obligatoriedad de circular con las precauciones indicadas en el punto 2.4. El
Motorista o AAC (en tarea de conducción) confirmará su recepción.

Si existe tensión en catenaria, no podrán llevarse a cabo trabajos en andenes si estos implican proximidad
a la misma o posibilidad de tocarla en la manipulación de cargas o elementos.

Si se ha decido mantener cerradas las 2 señales que protegen la zona de trabajos, cuando el Agente
de Coordinación considere que se dan las condiciones de seguridad para permitir la circulación de
trenes por el tramo afectado, lo comunicará al CCM, quien a su vez autorizará la salida para cada tren
y vía.

4.1. Procedimiento para la realización de intervenciones en zona de vías durante el servicio de
trenes

Si se ha decidido permitir la circulación en la vía contigua a la que desarrollan los trabajos (en líneas
con posibilidad de establecer limitación temporal de por ATP), cuando el agente de coordinación
considere que se dan las condiciones de seguridad para permitir la circulación por la vía el la que se
desarrollan los trabajos, lo comunicará al CCM, quien a su vez autorizará la circulación por esa vía
mediante bloqueo telefónico, sin abrir la señal.

4.1.1 El Responsable del trabajo determinará si la intervención puede realizarse con circulación de
trenes por el tramo afectado, o si es necesario detener el servicio por motivos de seguridad.

En caso de fallo de las comunicaciones en una o en las dos estaciones contiguas, el CCM deberá
detener la circulación de trenes por el tramo afectado.

4.1.2 Cuando la ejecución de los trabajos impida la circulación de trenes, el Responsable de los
mismos será el que determinará el fin de la intervención y consecuentemente la posibilidad de
restablecer el servicio.

Durante la duración de los trabajos:

4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y NORMAS ESPECÍFICAS

4.1.3 Cuando la intervención a realizar en zona de vías permita la continuidad de la circulación de
trenes, el Responsable de los trabajos solicitará a CCM la presencia de un "Agente de Coordinación",
tras una valoración “in situ” del alcance del trabajo a realizar.

En líneas convencionales la zona estará protegida por los discos en rojo. Cuando el agente de
coordinación lo permita, CCM autorizará las circulaciones mediante bloqueo telefónico, o
mediante bloqueo telefónico y limitación de velocidad dependiendo de la decisión del Agente
de Coordinación y de la de la tecnología de la línea.
En líneas automáticas la zona estará debidamente protegida en campo y en el CCM, mediante las
herramientas disponibles en los telemandos, de forma que se garantice la inmovilización de los trenes. El paso
de los trenes se efectuará bajo la autorización expresa del agente de coordinación situado
en campo

Si a criterio del Responsable de los trabajos no es necesaria la presencia de un Agente de
Coordinación, él mismo actuará como tal, asumiendo sus funciones.
Corresponderá al Agente de Coordinación o en su defecto al responsable de los trabajos determinar si
para el trabajo a realizar es necesario mantener cerradas las señales que protegen las 2 vías o se
puede mantener abierta la señal de la vía contigua a la que se desarrollan los trabajos. (La opción de
mantener abierta la señal de la vía contigua a la que se desarrollan los trabajos sólo será posible en
aquellas líneas en las que la tecnología ATP permita establecer un límite temporal de velocidad en el
tramo y sólo se permitirá la operativa si existe la certeza que todos los trenes circulan en modo ATP).
Si la intervención se debe desarrollar en el interior de dependencias anexas al túnel (pozos de
agotamientos, ventilación, cuartos de B.T., de E.T., de seccionadores, de enclavamientos, etc.) no será
necesaria la presencia de un Agente de Coordinación.
Una vez designado, y presente en la zona de trabajos la función del Agente de Coordinación será la de
autorizar el paso de trenes por dicha zona cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

4.1.7 El protocolo de actuación en el desarrollo de trabajos en zona de vías con circulación de trenes
por el tramo afectado (catenaria con tensión), será el siguiente:

4.1.4 La gestión de la intervención entre el Responsable del trabajo o el Agente de Coordinación con el
CCM se establecerá por los medios de comunicación habituales.

Si el trabajo se desarrolla en la zona de vías de una estación, la zona de trabajo se delimitará en
las dos estaciones contiguas a aquella.

Al inicio, deberá informarse sobre el tipo de trabajo, lugar de acceso, lugar de permanencia y personal
presente en los trabajos.
Al terminar los trabajos, deberá informarse sobre la finalización de la intervención y la retirada del
personal, para que se normalice el servicio.

b. El Agente de Coordinación desplazado a la zona de trabajo, cursará las indicaciones oportunas
al CCM a través de radioteléfono para autorizar la circulación de cada uno de los trenes que se
encuentren ante una señal en rojo que protege la zona de trabajos. El Agente de coordinación
determinará también a partir de que momento se puede abrir la señal de la vía contigua a los
trabajos en la que se establezca la limitación de velocidad.

4.1.4.1 En caso de fallo en las comunicaciones, de ser necesaria una intervención en la zona de
vías, deberá detenerse la circulación de trenes por el tramo afectado.

c. El CCM, una vez recibida la autorización del Agente de Coordinación, confirmará al Motorista o
AAC (en tarea de conducción) la presencia de personas en la zona de vías.

En el caso de fallo de comunicaciones, cuando la intervención se deba desarrollar en
dependencias técnicas de la estación, cuyo acceso se efectúe a través de la zona de vías, deberá
detenerse la circulación de trenes por el tramo afectado.

d. El CCM autorizará al Motorista o AAC (en tarea de conducción) a iniciar la marcha del tren, con
las precauciones indicadas en el punto 2.4. Se efectuará la circulación al amparo del bloqueo

En líneas convencionales
a. El CCM cerrará previamente las señales de cabecera de andén que protegen la circulación en la
zona afectada.
Si el trabajo se desarrolla en una interestación la zona de trabajo se delimitará en las dos
estaciones contiguas.
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telefónico (sin abrir señales) en los casos en que la zona se encuentre protegida por señales en
rojo (cerradas o reguladas) y en ATP con limitación temporal de velocidad en la vía contigua a los
trabajos si lo autoriza el Agente de Coordinación y la tecnología del enclavamiento lo permite. Se
deberá confirmar mediante telemando de tráfico que la limitación de velocidad en el tramo es
efectiva. Si el resultado de esta comprobación es negativo, se procederá a mantener cerradas las
señales de las dos vías y realizar bloqueo telefónico para permitir el paso de los trenes por la zona.
e. El CCM deberá emitir mensajes dirigidos y con acuse de recepción a los conductores que
accedan al tramo donde se realizan trabajos en zona de vías, informando de la presencia de
personas en zona de vías.
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PERSONAL TRABAJANDO EN ZONA DE VÍAS CON SERVICIO DE TRENES (ZONA
INTERESTACIÓN)
PCC

PASO

ACCIÓN

CLA

Condiciones previas para trabajar en zona de vías con servicio de trenes
# Nombrar un Agente de Coordinación. Encender luces de túnel.

X
X
X

# Garantizar la presencia de un Agente de conducción en cada tren que penetre en la zona de trabajo.
# Que exista en el tramo de trabajos un área donde el equipo de personas pueda permanecer de forma
segura durante la circulación de trenes (Área de Seguridad).
Impedir (no autorizar) El trabajo en zona de vías con servicio de trenes

Definición de espacio de trabajo seguro en zona de vías:
Se entenderá como zona de trabajo segura aquella en que no exista riesgo por circulación de
trenes o vehículos auxiliares.

3

# Cuando circulen trenes en modos no CBTC.
# Por un motivo relacionado con la falta de fiabilidad y disponibilidad de los equipos, que determine
necesarios para su autorización.
Autorización para entrar y trabajar en vías CBTC
1) Solicita confirmación al Agente de Coordinación de las condiciones previas, así como del número de
personas que acceden a vías, el punto de acceso, recorrido a realizar (vía y dirección), zona de trabajo
y posible punto de salida. Posteriormente, informa al CLA.
2) Acciones de seguridad: Sin tren en el tramo de intertestación a trabajar ni en el andén anterior a
dicho tramo:
A) En el andén anterior: establece un telemando RAZ ATP i un "HOLD".
B) En la interestación: establece un telemando RAZ ATP, una limitación de velocidad de 15 Km/h en
todo el tramo.
4) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en el tramo de trabajos. Si
procede, autoriza la entrada a la zona CBTC.

X
X
X
X
X

5) Autoriza al Agente de Coordinación el acceso a la vía por la zona de confinamiento.
6) Accede a vía con el equipo de personas y se desplazan a la zona de trabajo. Una vez situado en dicha
zona, no invade otro tramo sin autorización, inicia el trabajo en vía e informa al PCC.
Permitir la circulación de un tren con personal embarcado, en la zona de trabajos
1) Informa al Agente del tren MTO que ha de circular por la zona de trabajo, la ubicación de los trabajos y
las acciones a realizar (abrir la tapa de seta de emergencia del puesto de conducción).

X
X
X
X

2) Retira el telemando RAZ ATP del andén anterior a la zona de trabajo e informa al CLA.

Para el caso de L9 será necesaria la presencia de un TOLA o bien en tareas de conducción, o
bien con la posibilidad de accionar la seta de emergencia de frenado.
Se actuará según las 2 consignas descritas ( CA9_74b, CA9_74b):
4

3) Solicita al Agente de Coordinación que se sitúen en área segura para permitir la circulación de un tren
por la zona de trabajo.
4) Se desplaza a la Área de Seguridad (fuera del gálibo del tren) y una vez a resguardo todo el grupo de
trabajo, lo confirma al PCC y comunica vía libre.
5) Solicita al Agente del tren MTO que ha de circular por la zona de trabajo, que observe la vía y que
detenga el tren mediante la seta de emergencia si detecta la vía interceptada.
6) Retira el telemando RAZ ATP del tramo de interestación y envía al tren MTO del andén anterior a la
zona de trabajo un telemando de "COMENÇAR ARA".
7) Una vez el tren sale totalmente del andén anterior a la zona de trabajo, establece un telemando RAZ
ATP en dicho andén e informa al CLA.

X
X
X
X
X

8) Tras sobrepasar el tren la zona de trabajo, solicita continuar los trabajos en vía.
9) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en el andén anterior a la zona de
trabajo. Si procede, autoriza la entrada a la zona CBTC.

X
X
X

10) Autoriza al Agente de Coordinación la continuidad del trabajo en vía.
11) Cuando el tren que ha circulado por la zona de trabajo llega a la siguiente estación, establece un
telemando RAZ ATP en el tramo de interestación a trabajar e informa al CLA.
Autorización para salir del tramo de trabajo en vías CBTC

X

1) Solicita permiso al CLA para autorizar al Agente de Coordinación la salida de vías.
2) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en la zona de trabajo. Si
procede, autoriza la salida de la zona CBTC.

5

X
X

3) Autoriza al Agente de Coordinación la salida de la vía para normalizar el servicio.
4) Sale de la vía, junto con el equipo de personas, a la zona de confinamiento y después al andén, donde
comunica al PCC la vía expedita.

X
X

5) Retira todas las restricciones de movimiento, apaga las luces del túnel e informa al CLA.
6) Si no existe causa que lo impida, autoriza el movimiento de trenes por el tramo afectado.

SIL 4

Tiempo máximo de aplicación por persona: 45 min.
Tiempo de interrupción por persona entre: 10 y 15 min.

X
X

X

3) Solicita permiso al CLA para autorizar al Agente de Coordinación el acceso a vías.

Se considerará además este espacio como seguro sí y sólo sí, la zona está señalizada, está
conectado el alumbrado de túnel en los tramos interestaciones en los que se efectúen los trabajos,
y siempre que la velocidad de circulación de trenes por la zona de trabajo no supere, bajo ningún
concepto los 15km/h, o, en curvas de escasa visibilidad, el paso de hombre, debiendo hacer sonar
el indicador acústico.

LÍNEA
Agente
Coord.

X
X

# En tramos de vías convergentes y de doble sentido de circulación.

2

ATS

X

# Equiparse de la dotación para realizar el trabajo (radio, chaleco y farol). Comprobar el equipo de
comunicación (Terminal TETRA) con el PCC.
# Establecer feed-back en todas las comunicaciones.

1

En líneas automáticas se aplicaran las siguientes consignas de actuación:

Dicho espacio se establece como mínimo a un metro del gálibo dinámico del tren y con separación
física que evite la invasión del mismo por personal o por materiales o elementos en manipulación.
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PCC
ACCIÓN

CLA

Condiciones previas para trabajar en zona de vías con servicio de trenes
# Nombrar un Agente de Coordinación. Encender luces de túnel.

X
X
X

# Garantizar la presencia de un Agente de conducción en cada tren que penetre en la zona de trabajo.
# Que exista en el tramo de trabajos un área donde el equipo de personas pueda permanecer de forma
segura durante la circulación de trenes (Área de Seguridad).
Impedir (no autorizar) El trabajo en zona de vías con servicio de trenes
# En tramos de vías convergentes y de doble sentido de circulación.
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# Cuando circulen trenes en modos no CBTC.
# Por un motivo relacionado con la falta de fiabilidad y disponibilidad de los equipos, que determine
necesarios para su autorización.
Autorización para entrar y trabajar en vías CBTC
1) Solicita confirmación al Agente de Coordinación de las condiciones previas, así como del número de
personas que acceden a vías, el punto de acceso, recorrido a realizar (vía y dirección), zona de trabajo
y posible punto de salida. Posteriormente, informa al CLA.
2) Acciones de seguridad: Sin tren en el andén a trabajar ni en el tramo de intertestación anterior a
dicho andén:
A) En el andén de trabajo: establece un telemando RAZ ATP.
B) En la interestación: establece un telemando RAZ ATP, una limitación de velocidad de 15 Km/h en
todo el tramo.
C) En el andén anterior: establece un telemando "HOLD".
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6) Accede a vía con el equipo de personas y se desplazan a la zona de trabajo. Una vez situado en dicha
zona, no invade otro tramo sin autorización, inicia el trabajo en vía e informa al PCC.
Permitir la circulación de un tren con personal embarcado, en la zona de trabajos
1) Informa al Agente del tren MTO que ha de circular por la zona de trabajo, la ubicación de los trabajos y
las acciones a realizar (abrir la tapa de seta de emergencia del puesto de conducción).
2) Solicita al Agente de Coordinación que se sitúen en área segura para permitir la circulación de un tren
por la zona de trabajo.
3) Se desplaza a la Área de Seguridad (fuera del gálibo del tren) y una vez a resguardo todo el grupo de
trabajo, lo confirma al PCC y comunica vía libre.
4) Solicita al Agente del tren MTO que ha de circular por la zona de trabajo, que observe la vía y que
detenga el tren mediante la seta de emergencia si detecta la vía interceptada.
5) Retira los telemandos RAZ ATP de andén de trabajo, del tramo de interestación y envía al tren MTO del
andén anterior a la zona de trabajo un telemando de "COMENÇAR ARA".
6) Una vez el tren MTO se estaciona en el andén de trabajo, establece un telemando RAZ ATP en el tramo
de interestación anterior a dicho andén e informa al CLA.
7) Una vez el tren sale totalmente del andén de trabajo, establece un telemando RAZ ATP en dicho
andén e informa al CLA.
8) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en el tramo de trabajos. Si
procede, autoriza la entrada a la zona CBTC.

X
X

X
X

4.2.1 Solicitud de autorización de trabajos que comporten la presencia de personas y obstaculización
en zona de vías.

X

4.2.1.1 La programación de los trabajos sin servicio de trenes que impliquen la presencia de
personas u obstaculización de vías, así como todos aquellos trabajos que no precisen acceso a
vías pero que pudieran repercutir o ser afectados por los trabajos que se ejecuten en zona de vías
(subcentrales, centros de transformación, cuartos de enclavamiento, etc.), corresponde a las
Unidades i/o Departamentos afectados mediante la aplicación SAP R/3 "Gestión de descargos".
4.2.1.2 Las solicitudes de programación de trabajos se efectuarán mediante la aplicación SAP R/3
Gestión descargos, debiendo resolver cada solicitante las incompatibilidades que el sistema le
indique con otros trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento "P492 Planificación
trabajos nocturnos a Metro".

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

El intervalo de días de trabajo de la solicitud no podrá ser mayor de 31 días.

Autorización para salir del tramo de trabajo en vías CBTC

2) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en la zona de trabajo. Si
procede, autoriza la salida de la zona CBTC.
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X
X
X

3) Autoriza al Agente de Coordinación la salida de la vía para normalizar el servicio.
4) Sale de la vía, junto con el equipo de personas, a la zona de confinamiento y después al andén, donde
comunica al PCC la vía expedita.

X
X

5) Retira todas las restricciones de movimiento, apaga las luces del túnel e informa al CLA.
6) Si no existe causa que lo impida, autoriza el movimiento de trenes por el tramo afectado.

SIL 4

Tiempo máximo de aplicación por persona: 45 min.
Tiempo de interrupción por persona entre: 10 y 15 min.

X

La solicitud de trabajo se introducirá en SAP R/3 "Gestión descargos" antes de la ejecución de los
mismos. Para ello será necesario crear una solicitud de descargo para cada punto de entrada y
salida. Para todas aquellas solicitudes que por sus características de trabajo requieran dejar libre
los circuitos de vía de los depósitos de trenes, ésta estará limitada hasta las 20 horas. En los
trabajos programados en un periodo de más de 1 día deberán explicitarse los puntos o tramos
afectados diariamente, no admitiéndose ocupaciones de vía "genéricas".
Una vez señalizadas las solicitudes por parte de la aplicación SAP R/3 "Gestión descargos", la
relación de los trabajos autorizados para su ejecución se visualizarán en la lista de control de
personal en zona de vías y energía en el CCM.

X

1) Solicita permiso al CLA para autorizar al Agente de Coordinación la salida de vías.

Las solicitudes que requieran corte o descargo de tensión seguirán el circuito establecido en el
procedimiento “P094 - Normas para la realización de operaciones de corte y reposición de
tensión en la red de F.C. Metropolità de Barcelona".
En las solicitudes deberá especificarse si los trabajos pueden ser efectuados tan solo sin
circulación de trenes o si además requieren ausencia de tensión en catenaria (ver punto 3.2).

X

9) Autoriza al Agente de Coordinación la continuidad del trabajo en vía.

El CCM restablecerá la normalidad de servicio en el tramo

4.2 Procedimiento para la realización de trabajos programados en zona de vías sin servicio de
trenes

X

5) Autoriza al Agente de coordinación el acceso a la vía por la zona de confinamiento.

4.1.8 Finalizados los trabajos, se abandonará la zona de vías por la estación en la que se ha entrado,
salvo que el CCM haya autorizado la salida por otra estación distinta a la de entrada.
El Agente de Coordinación comprobará la coincidencia de personal salido y entrado y comunicará al
CCM que no hay personal en las vías.

X

3) Solicita permiso al CLA para autorizar al Agente de Coordinación el acceso a vías.
4) Comprueba en el ATS que se han realizado las acciones de seguridad en el tramo de trabajos. Si
procede, autoriza la entrada a la zona CBTC.

ATS

LÍNEA
Agente
Coord.

X

# Equiparse de la dotación para realizar el trabajo (radio, chaleco y farol). Comprobar el equipo de
comunicación (Terminal TETRA) con el PCC.
# Establecer feed-back en todas las comunicaciones.
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PERSONAL TRABAJANDO EN ZONA DE VÍAS CON SERVICIO DE TRENES (ZONA
ESTACIÓN)

PASO

1

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA
ZONA DE VIAS DE LA RED DE FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE BARCELONA

4.2.1.3 El sistema SAP R/3 "Gestión descargos" permitirá la consulta, en todo momento, de la
previsión de trabajos a todos los usuarios de todos los Servicios, Unidades o Departamentos que
pudieran verse afectados por la misma. El solicitante siempre podrá realizar un seguimiento de
todas sus peticiones a través de la aplicación.
4.2.1.4 Si por alguna intervención urgente deben efectuarse trabajos para los que no ha sido
posible realizar la solicitud de autorización con antelación (SAP R/3 "Gestión descargos "), será
necesario recabarla directamente al CCM (supervisor), que deberá asegurarse de la compatibilidad
de ejecución de estos con los ya programados. El peticionario deberá realizar la solicitud
posteriormente antes de finalizar su jornada del turno de noche.
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4.2.1.5 El solicitante de la autorización de trabajo será el responsable de establecer y confirmar la
prestación de trabajos complementarios (transportes, personal, etc.) con las diversas Unidades o
Secciones.
Asimismo, será el responsable de determinar si los trabajos pueden realizarse con tensión en la
catenaria (ver punto 3.2).
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Para efectuar trabajos en dichos finales y apartaderos será necesaria la autorización explícita del
CCM.
4.2.2.4 La concesión de autorización de inicio de los trabajos podrá ser efectuada por los Mandos
de Unidades / Secciones antes mencionados, o por el propio CCM (Operador de Circulación) a
solicitud directa de los Responsables de grupo, o Agentes que trabajen aislados.
En ambos casos, el CCM tendrá conocimiento del lugar y hora de acceso a la zona de vías, y de
los cometidos a desarrollar.

4.2.2 Inicio de trabajos que impliquen presencia de personas u obstaculización en zona de vías.
4.2.2.1 La circulación de los vehículos auxiliares puede efectuarse inmediatamente detrás del
último tren en circulación en cada vía. El Operador de Circulación comunicará el paso del último
tren en circulación en cada vía a los Mandos, Tractoristas y personal externo autorizado para
conducir vehículos auxiliares de vía que se encuentren en los depósitos.
Una vez finalizado el servicio de trenes con la finalización de la circulación, las comunicaciones con
el CCM se llevarán a término con los Operadores de Circulación.
Los Operadores de Circulación comunicarán a los Mandos de las Unidades o Secciones que la
línea está sin circulación y que se pueden iniciar tan solo los trabajos autorizados que puedan ser
llevados a cabo con tensión en catenaria (ver punto 3.2)
Esta autorización será efectiva tan solo para la línea en concreto, existiendo prohibición de acceso
a otras líneas por los túneles de enlace. Para acceder a trabajar en túneles de enlace, apartaderos,
colas de maniobra y vías de acceso a cocheras deberá solicitarse autorización explícita a CCM.
Para la ejecución de los restantes trabajos, en esta línea se estará a lo prescrito en el punto
siguiente.
4.2.2.2 Una vez procedido al corte de tensión de tracción de acuerdo con el procedimiento “P094 Normas para la realización de corte y reposición de tensión en la red de FC Metropolità" las
comunicaciones con el CCM se llevarán a término con los Operadores de Circulación.
Los Operadores de Circulación comunicarán a los Mandos de las Unidades o Secciones que la
línea está sin tensión de tracción y que se pueden iniciar los trabajos.
La notificación de "Línea sin tensión de tracción" afecta únicamente a las vías generales de la
misma, excluyendo los túneles de enlace, de acceso a Cocheras, apartaderos y finales de línea si
disponen de alimentación autónoma de tracción.
Para acceder o trabajar en túneles de enlace, colas de maniobra, vías de acceso a cocheras,
finales de línea y apartaderos deberá solicitarse autorización explícita a CCM.
4.2.2.3 Cuando el último tren en circulación por cada vía llegue a la estación terminal, los
Operadores de Circulación efectuaran consecutivamente las siguientes actuaciones.
Procederán a solicitar al Supervisor el corte de tensión en toda la línea.
Comunicarán a los Agentes aislados, Tractoristas, personal externo autorizado para
conducir vehículos auxiliares de vía y Responsables de grupo que la zona de vías está sin
circulación de trenes, autorizando la presencia de personas en la misma y el inicio de
trabajos no asociados a la ausencia de tensión en catenaria.
Solicitarán al Supervisor la confirmación de que se ha cortado la tensión en la Línea.
Comunicarán a los Agentes aislados y Responsables de grupo que la "zona de vías está
sin circulación de trenes y sin tensión en catenaria", autorizando el inicio de las tareas
asociadas a la ausencia de tensión.
A todos los efectos, se considerará que la catenaria de los finales de línea y apartaderos con
alimentación autónoma estará con tensión.

4.2.3 Finalización de trabajos que comporten la presencia de personas u obstaculización de zona de
vías.
4.2.3.1 Los Mandos que han autorizado el inicio de los trabajos y los Agentes aislados o
Responsables de grupo que habían solicitado autorización directa al CCM, comunicarán al
Operador de Circulación la hora en que han finalizado los trabajos y que el personal ha
abandonado la zona de vías.
4.2.3.2 El CCM a través del Operador de Circulación comprobará la concordancia entre el personal
autorizado que ha entrado y salido de la zona de vías.
4.2.3.3 Recibida la comunicación y efectuada la comprobación, se solicitará la conexión de tensión
de tracción según el procedimiento establecido en el procedimiento “P094 - Normas para la
realización de corte y reposición de tensión en la red de FC Metropolità".
4.2.4 Reposición de tensión de tracción.
Se aplicará el procedimiento “P094-Normas para la realización de corte y reposición de tensión en
la red de FC Metropolità".
Se seguirán explícitamente las siguientes disposiciones:
4.2.4.1 El Operador de Circulación, una vez comprobado que todo el personal ha abandonado la
zona de vías, lo comunicará al Supervisor.
4.2.4.2 El Supervisor indicará al Operador de Telemando de Energía, que puede proceder a la
conexión de tensión de tracción en las líneas o tramos que corresponda.
El Operador de Telemando de Energía confirmará la maniobra al Supervisor, quien a su vez lo
notificará al Operador de Circulación.
4.2.4.3 El Operador de Circulación comunicará la reposición de tensión de tracción, a los CTO de
las líneas y a los responsables de Puerta de cocheras.

4.3 Procedimiento para la realización de trabajos en horas fuera de servicio con prolongación de
tensión de tracción
Las solicitudes de autorización de trabajos que impliquen prolongación de tensión de tracción seguirán
el procedimiento indicado en el apartado 4.2.1 de esta norma.
4.3.1 Cuando exista prolongación de tensión en toda o parte de la línea, se adoptarán las siguientes
medidas:
a. Podrán efectuarse los trabajos autorizados con presencia de tensión en catenaria si no existe
circulación de trenes en toda la línea (ver punto 3.2).
b. Podrá efectuarse cualquier trabajo en la zona de vías en que no exista tensión de tracción.
Preceptivamente se colocarán tomas de tierra en la catenaria, al objeto de proteger la zona de
trabajo, aislando del tramo en que hay tensión de tracción y de posibles circulaciones.
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c. Si deben efectuarse trabajos en un tramo en que exista circulación de trenes en pruebas, se
aplicará el procedimiento indicado en el apartado 4.1 exceptuando el punto 4.1.4.
d. En los extremos del tramo en circulación de trenes de prueba, el CCM y el responsable de las
mismas establecerán el límite de circulación para dichos trenes.
En el caso de circulación de trenes a contravía se colocará una señal roja al final del andén de la
última estación para indicar el límite de circulación.
4.3.2 Los trabajos que deban efectuarse en finales de línea con alimentación autónoma de tracción,
túneles de enlace, apartaderos y accesos a cocheras deberán ceñirse a lo prescrito en el punto 4.3.1
4.3.3 Como norma general y en atención a criterios de periodicidad en el mantenimiento de las
instalaciones, no se concederá prolongación de la línea de tensión en los siguientes casos:
1 - En noches de jueves y domingos
2 - Cuando existan descargos programados de subcentrales y Energía no pueda establecer
una alimentación alternativa para la catenaria de la línea o tramo solicitado
3 - Cuando, debido a la hora de finalización del servicio en días festivos especiales, se
encadene más de un día sin poder efectuar las tareas de mantenimiento: En este caso, no se
concederá prolongación de tensión los días anterior y posterior al período comentado.
En casos excepcionales o inaplazables se podrá variar la norma siempre que llegue la instrucción del
“Director de Manteniment” o del “Cap de Guardia” directamente al Supervisor del CCM.
La concesión de prolongación de la tensión de tracción las noches de jueves y domingos no será de
aplicación en los Talleres y Cocheras de Material Móvil, siempre que se solicite en los términos que
corresponda entendiéndose que la prolongación es en el ámbito estricto de la cochera solicitante.
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vehículo, recorrido previsto y vía o vías a ocupar. El personal externo autorizado para conducir
vehículos auxiliares de vía, notificará al supervisor del CCM el nombre del responsable, vehículo,
recorrido previsto y vía o vías a ocupar.

El Supervisor deberá informar de los lugares o tramos donde existan trabajos programados, circulación
de vehículos u otras circunstancias con ocupación de vías.
4.4.7 No se llevarán más vagonetas que las necesarias para los trabajos que deban realizarse.
Las vagonetas sólo irán colocadas en un extremo del tractor.
A la salida de los trenes de trabajo de los depósitos o apartaderos, al inicio de los trabajos, las
vagonetas cargadas u otros vehículos auxiliares se transportarán remolcados.
4.4.8 Se evitará al máximo el echar arena, para evitar problemas de shuntado en los carriles. Se
limitará su uso, a zonas de pendientes pronunciadas y a las de frenado de los trenes.
4.4.9 Cuando simultáneamente no concurra otro transporte, la circulación será siempre en el sentido de
la normal circulación de los trenes. Para ello, se efectuarán los cambios de vía correspondientes en la
diagonal más cercana al punto de destino.
4.4.10 Cuando se transporten cargas en trenes de trabajo, deberá comprobarse que en el recorrido
efectuado en el transporte no quedan elementos extraños que impidan la normal circulación de trenes.
4.4.11 Antes de iniciar cualquier transporte se comprobará, entre otros, los elementos siguientes:
1. La existencia de grasa acumulada en las ruedas de tractores, máquinas, vagonetas, etc., y, en
su caso se procederá a su limpieza.
2. El funcionamiento correcto de los areneros.
3. El funcionamiento correcto de los dispositivos quitagrasa.

4.4 Normas para la circulación de vehículos auxiliares fuera de las horas de servicio.
4.4.1 Todos los vehículos que deban circular por las vías han de cumplir las especificaciones técnicas
establecidas por la Dirección del Área Operativa de Metro (I224).
4.4.2 Los vehículos deberán de ir dotados de radioteléfono adaptado a la frecuencia de la línea en que
se encuentren.
4.4.3 Excepto los trenes de Material Móvil, el resto de los vehículos no podrán circular a más de 40
km/h., extremando las precauciones para poder parar dentro de su zona de visibilidad. En aquellos
tramos de visibilidad reducida o con presencia de otros vehículos auxiliares la velocidad máxima será
de 30 km/h y en los tramos donde se estén realizando trabajos con personal en zona de vías no se
superarán los 15Km/h, en ambos casos el conductor del vehículo deberá realizar señales acústicas
para advertir de su presencia.
4.4.4 Siempre que sea posible las maniobras de las agujas deberán hacerse desde el CCM o desde los
cuadros de maniobra locales de los enclavamientos, en el caso de enclavamientos no telemandos. La
maniobra manual de las agujas sólo podrá realizarla personal debidamente autorizado, con la
coordinación de CCM.
4.4.5 Siempre que se realice un movimiento de agujas, una vez efectuadas las circulaciones
necesarias, las agujas deberán de retornarse a la posición primitiva. En el caso de maniobra manual
quien la efectúe debe asegurarse que los espadines han quedado correctamente ajustados.
4.4.6 Para iniciar la circulación por las vías, los Agentes responsables de cada vehículo solicitarán la
autorización de su Mando. El Mando notificará al Supervisor del CCM el nombre del responsable,

4.4.12 La circulación de vehículos auxiliares inmediatamente después del último tren en circulación en
cada vía se efectuará según lo establecido en el "P097 Circulación de vehículos auxiliares y trenes
de trabajo con presencia de tensión de tracción”.
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5. Anexos
Anexo 5.1.
Definiciones básicas.
Agente de Atención al Cliente (A.A.C.). Agente que presta un servicio integral de atención al cliente y
su ámbito de intervención será indistinto, tanto en trenes como en estaciones.
Agente de coordinación. Agente designado por CCM, cuya misión es autorizar el paso de trenes por
la zona de vías en que se realizan intervenciones que permiten la circulación.
Autorización de acceso a zona de vías. Comunicado que se realiza desde el CCM a un agente
aislado, responsable de grupo o piloto, permitiendo su acceso a una zona de vías concreta, una vez
adoptadas las medidas de seguridad pertinentes.
Burladeros. Huecos existentes en los muros del túnel (hastiales) que permiten refugiarse ante la
circulación de vehículos por la vía.
CCM. Es el puesto de mando central. Lugar desde el cual se dirige y controla el tráfico de trenes en
toda la red, a través de los sistemas existentes a tal fin (telemando de tráfico, sistemas de
comunicación, etc.).
CCM estaciones. Centro de control de estaciones. Puesto central de control de incidencias en
estaciones.
Confirmación de corte de tensión. Comunicación por persona autorizada que se realiza al
peticionario de un corte de tensión en una instalación eléctrica, de que dicho corte de tensión ha sido
efectuado.
Dentro del concepto confirmación de corte de tensión, figura el que se realiza a la finalización del
servicio diario, para autorizar la presencia de personal en vía, para efectuar tareas asociadas a la
ausencia de tensión.
Confirmación de reposición de tensión. Comunicación por persona autorizada que se realiza al
peticionario de una reposición de tensión en una instalación eléctrica, de que dicha reposición de
tensión, ha sido efectuada.
Corte de tensión. Acción mediante la cual una determinada instalación eléctrica pasa de encontrarse
a una tensión de trabajo, a otra de valor cero.
CTO. (Comandament Tècnic Operatiu). Agente que atiende y coordina el normal funcionamiento de
las líneas de la Red.
Finalización del servicio de trenes (en una línea). Llegada a estaciones terminales de los últimos
trenes en circulación por cada una de las dos vías.
Línea de tracción (catenaria). Instalación que suministra la energía eléctrica a los trenes de una línea
para su movimiento.
Línea de tracción sin tensión. Línea de alimentación de corriente de tensión de los trenes
desconectada por el accionamiento de un seccionador o por la desconexión de energía en la propia
subcentral.
Sólo puede confirmar esta circunstancia el CCM (supervisor o inspector de servicio) o telemando de
energía (operador).
Obstaculización de la zona de vías. Es la presencia de personas, equipos o materiales en dicha
zona, que implica la ocupación de la misma, impidiendo la normal circulación de vehículos por ella.
Ocupación de la zona de vías. Es la presencia en dicha zona de personas, equipos o materiales para
transitar o efectuar trabajos en la misma.
Operador de Circulación - (OC). Agente encargado del control de la circulación de trenes en una
línea, a través del telemando de tráfico en el CCM.
Operador de telemando de energía (OTE). Agente responsable de la operación del telemando de
energía.
Petición de corte de tensión. Comunicación que realiza un agente autorizado al puesto central
(supervisor, inspector de línea u OTE), solicitando el corte de tensión en una instalación eléctrica.
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Petición de reposición de tensión. Comunicación que realiza un agente autorizado al puesto central
(supervisor, inspector de línea u OTE), solicitando la reposición de tensión en una instalación eléctrica
de la que, anteriormente, se había solicitado el corte de tensión.
Piloto. Agente de metro designado para la vigilancia y control de aplicación de las normas de
seguridad ferroviaria propias de FC Metropolità en los trabajos que efectúa un contratista en las
instalaciones de la red de metro.
Piloto homologado. Piloto de obra designado por el contratista, debidamente "homologado" por
metro, cuya misión consiste en efectuar la vigilancia y control de aplicación de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolità en los trabajos que efectúe dicho contratista.
Presencia de personas en zona de vías. Ocupación de una zona de vías por uno o varios agentes
que no impide la circulación de vehículos por ella.
Prolongación de tensión. Permanencia de la alimentación eléctrica de tracción, una vez finalizado el
servicio al público en la red, en una línea o tramo de línea concreto.
Puertas de cocheras. Puesto de control del movimiento de trenes en las vías de cocheras y sus
accesos a vías generales.
Recurso Preventivo. Agente del contratista cuya presencia será necesaria cuando los trabajos a
realizar precisen de la correcta aplicación de métodos o procedimientos específicos o cuando las
actividades que se realicen sean consideradas de riesgo especial. El recurso preventivo estará
presente mientras se realicen los trabajos y dispondrá de formación en prevención de riesgos
laborales, como mínimo, correspondientes a las funciones de nivel básico
Reposición de tensión. Acción mediante la cual se restablece la presencia de tensión en una
instalación eléctrica.
Supervisor del CCM. Agente que ostenta la responsabilidad sobre la dirección y control del tráfico de
toda la red y define las maniobras de los seccionadores telemandados de la red de tracción.
Telemando de energía. Centro desde el cual se realizan las maniobras de los diferentes elementos
instalados en las subcentrales susceptibles de ser telemandos y que dispone del control de los
mismos.
Vía desocupada. Situación de la vía en que ésta queda libre de trenes u otros obstáculos, que
pudieran impedir el desarrollo normal de trabajos en la zona de vía de que se trate.
Vía expedita. Comunicado que realiza un agente aislado, o el responsable de un grupo, al CCM
indicando que han abandonado la zona de vía que ocupaban y que no hay obstáculos para la normal
circulación de trenes.
Vía libre. En sentido amplio: potencialidad para la circulación de trenes por un tramo de vía.
Zona de vías. Son las instalaciones de vía de la red de metro en que la circulación de trenes está
controlada desde el CCM.
Se entiende por zona de vias, a efectos de realización de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin
puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que estas estén abiertas).
Zona de vías sin circulación. Comunicación del CCM a un agente aislado, responsable de grupo o
piloto, que ha finalizado la circulación de trenes por ambas vías.
Zona de vías sin circulación y sin tensión. Comunicación del CCM a un agente aislado, responsable
de grupo o piloto, cuando ha finalizado la circulación de trenes y se ha cortado la tensión en su línea de
tracción.
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OBJETO
Establecer las operaciones, procedimientos y medidas de seguridad que debe cumplir el personal
perteneciente a empresas externas, que trabajen en cualquier punto de la Red (túneles o estaciones).
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DEFINICIONES
A efectos de esta norma se entiende por trabajos en la red de Metro los de cualquier índole efectuado
por personal externo a F.C. Metropolità en estaciones, túneles y dependencias, durante o fuera de las
horas de servicio al público.

ÁMBITO
Toda la Red de Metro.
REFERENCIAS
Las disposiciones de esta normativa, no sustituyen sino que complementan las legalmente existentes
de aplicación a los distintos trabajos y obras, y en especial la "Ley de prevención de riesgos
laborables (31/1995)".
Esta norma se complementará con lo dispuesto en los procedimientos “P092-Normas de seguridad
para trabajos en la zona de vías en la Red de F.C. Metropolità", “P055 Aplicación de la
normativa de prevención de riesgos laborales en la realización de trabajos por empresas
externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolità. (RILABEX)” y con cualquier otra norma
interna de la Empresa que sea de aplicación.
RESPONSABILIDADES
La contratación de trabajo a empresas externas que impliquen la presencia de personal en
estaciones o zona de vías en la Red, quedará vinculada al conocimiento y aceptación formal, por
escrito, de la presente Norma por los contratistas.
Será responsabilidad de los contratistas y subcontratistas el dar a conocer esta Norma y asimismo el
“P055 Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la realización de
trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolità. (RILABEX)”
a sus empleados y el velar por su estricto cumplimiento.
En el caso de subcontrataciones, esta responsabilidad será exigible al contratista principal y a todas y
cada una de las empresas subcontratadas por éste.

Se entiende por zona de vias, a efectos de realización de trabajos o dejar materiales, a la zona
existente desde el borde de andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones
sin puertas de andén como para estaciones con puertas de andén en el caso de que éstas estén
abiertas).
Se entiende por ocupación de la zona de vías, aquella situación en que dicha zona está ocupada por
personas, equipos o materiales al objeto de desarrollar una función o intervención concreta.
Si la ocupación de la zona de vías, no supone impedimento para circulación de vehículos, se
entenderán como presencia de personas en zonas de vías, y si por el contrario, queda impedida la
circulación de vehículos por la zona, se entenderá como obstaculización de vías.
En el anexo nº 1 se definen algunos términos, personas o figuras en relación con la presente Norma.
No se considerarán trabajos en zona de vías los trabajos de limpieza realizados exclusivamente con
medios auxiliares manuales (escoba, cubo, fregona…) y siempre y cuando el operario que realice los
trabajos mantenga permanente el cuerpo a una distancia mínima de un metro de borde de andén y
disponga de chaleco reflectante. En caso de utilización de medios mecánicos auxiliares (barredora,
pulidora, etc.) aplicará el procedimiento de trabajo en zona de vías.

Resto de introducidos dentro del Diccionario General de definiciones.

DESARROLLO
1. Normas generales
2. Trabajos en estaciones en horas de servicio.
3. Trabajos en estaciones y zona de vías en horas fuera de servicio.

Será responsabilidad de los Contratistas el solicitar a F.C.Metropolità la autorización de la
subcontratación parcial de los trabajos objeto de contrato a otras empresas. F.C.Metropolità se
reserva la facultad de no autorizar la subcontratación de empresas concretas o de determinados tipos
de trabajos.
Será asimismo responsabilidad del contratista designar un operario como “recurso preventivo”. Su
designación será necesaria cuando los trabajos a realizar precisen de la correcta aplicación de
métodos o procedimientos específicos o cuando las actividades que se realicen sean consideradas
de riesgo especial según se determina en el art. 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El recurso preventivo estará presente mientras se realicen los trabajos y dispondrá de
formación en prevención de riesgos laborales, como mínimo, correspondientes a las funciones de
nivel básico
En función de la tipología de los trabajos, F.C. Metropolità se reserva la facultad de autorizar
exenciones parciales a esta Norma, estableciendo formas alternativas de actuación.
Los servicios afectados desarrollarán y acordarán los procedimientos operativos adecuados.
Resto de responsabilidades Contenidas dentro del Desarrollo

3.1. Trabajos que no implican ocupación de vías.
3.2. Trabajos que implican ocupación de vías.
4. Anexos – Impresos
Anexo 1. Definiciones básicas.
Impreso nº 1. "Autorización de acceso a la Red de Metro".
Impreso nº 2. “Solicitud de autorización para acceso a las instalaciones de F.C.Metropolità”.
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1. NORMAS GENERALES
De forma previa al inicio de las actividades, se mantendrá una reunión de coordinación de actividades entre
TMB y los representantes de la empresa externa (entre los cuales deberá haber como mínimo un
representante en materia de seguridad y salud). En esta reunión la empresa contratada aportará información
por escrito sobre los riesgos a terceros que puedan derivar de su actividad.
Durante la reunión se determinarán igualmente por escrito:




Medidas de control de los riesgos a terceros.
Persona de contacto para tratar temas relativos a Prevención de Riesgos Laborales.
Interlocutores para cuestiones de prevención de riesgos laborales en el centro de trabajo.

Cada empresa dispondrá, en el centro de trabajo donde desarrolle sus actividades contratadas, de una
carpeta u archivo donde constará la siguiente documentación permanentemente actualizada.
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Dichas autorizaciones deberán ir firmadas por el Responsable de la Unidad o Técnico que coordina
los trabajos previstos. El nombre del autorizador y de la Unidad deberá ser legible. No serán válidas
autorizaciones fotocopiadas, con campos de información en blanco, que no sean legibles, con
tachones o con remiendos.
Las Empresas contratadas solicitarán la autorización de acceso de su personal y del personal de sus
empresas subcontratadas a las instalaciones de F.C.Metropolità mediante el impreso nº 2 que se
entregará a la Unidad responsable de los trabajos.
1.2. El Contratista designará un Responsable de obra, durante la ejecución de los trabajos, como
interlocutor con el personal de F.C. Metropolità. Este interlocutor será quien recibirá directamente las
indicaciones de F.C. Metropolità con referencia al desarrollo de los mismos.
F.C. Metropolità se reserva la facultad de designar a un agente propio "Piloto", para la vigilancia y
control de los trabajos en lo referente a la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria propia
de FCMB en los trabajos que efectúa el contratista en la Red de Metro.
En este caso, las funciones del piloto de Metro serán las siguientes:
x

Realizar las comunicaciones e informaciones pertinentes a CCM y personal de las Gerencias
(identificación, presencia en la Red, incidencias, “vía libre” al finalizar la jornada, etc)

x

Velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria de FC Metropolità que sea de
aplicación y de las medidas de protección que en ella se determinan.

x

Establecer las condiciones de seguridad ferroviaria determinada por la normativa interna, al inicio
de los trabajos.

x

Requerir la presencia del Recurso Preventivo, si procede, o del responsable o jefe de grupo
designado por el contratista durante la jornada de trabajo.

x

Comunicar al personal del contratista la autorización del CCM para el acceso a zona de Vías o a
la instalación en que deba efectuarse el trabajo.

x

Comprobar que las instalaciones quedan preparadas para la prestación del servicio a la
finalización de cada jornada de trabajo por parte del personal del contratista.

x

Si procediera, solicitar y ejecutar los descargos en las instalaciones eléctricas de alta tensión, así
como solicitar la reposición de tensión.

1. Concierto con Servicio de Prevenció Ajeno o justificación del Servicio de Prevención Propio.
2. Evaluación de riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva de las tareas contratadas.
3. Inscripción en el REA según RD 1109/2007 (empresas de construcción).
4. Adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente.
5. Fichas de seguridad de los productos utilizados.
6. Relación actualizada de los trabajadores presentes en los centros de trabajo o en los tajos.
7. Documentos TC’s de los trabajadores.
8. Certificado del dictamen de la vigilancia de la salud y, explícitamente, si se trata de un trabajador
de especial sensibilidad.
9. Registro de la formación de cada trabajador en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
10. Formación específica de cada trabajador en función de las tareas que realiza: Recurso
preventivo, Piloto Homologado de Seguridad, Carretilla automotora, Tractor de vía, Puente Grúa,
Soldador, Instalaciones eléctricas,…
11. Justificación de entrega de Equipos de Protección Personal a cada trabajador.
12. Procedimiento interno a seguir en caso de accidente laboral.
13. Relación de accidentes laborales y sus investigaciones.

1.3. Los trabajos quedarán supeditados a las necesidades de F.C. Metropolità, en aras a poder
prestar un correcto servicio al público.
Asimismo, F.C. Metropolità, no se hace responsable de qué necesidades imprevistas de la
explotación impidan la realización de trabajos ya programados, o en curso de ejecución.
En caso extremo, la realización de trabajos que pudieran interferir la normal prestación del servicio,
deberá ser autorizada explícitamente por F.C. Metropolità.
1.4. La programación de los trabajos deberá someterse a la aprobación y autorización de F.C.
Metropolità, tanto por parte de la Unidad responsable como por la Gerencia afectada y el CCM.
Cualquier variación propuesta por el contratista en la programación o ejecución de un trabajo deberá
ser comunicada y autorizada por F.C. Metropolità.

1.1. El personal de los contratistas y subcontratistas que deban efectuar trabajos en las instalaciones
de la Red de Metro, deberá disponer de la correspondiente autorización de acceso.
Las autorizaciones tendrán carácter nominal e identificativo y los empleados deberán disponer de ella
siempre al inicio de los trabajos (impreso nº 1).

1.4.1. Trabajos en estaciones.
1.4.1.1 Trabajos de mantenimiento continuado. La Unidad responsable de
los trabajos notificará la fecha de inicio de las actividades de
mantenimiento contratadas mediante correo electrónico a la/las
Gerencia/as afectadas y al CCM.
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1.4.1.2 Trabajos en estaciones concretas. La Unidad responsable de los
trabajos notificará su ejecución mediante correo electrónico a la
Gerencia afectada y al CCM (Supervisor / Cap LA y Operador de
Estaciones / Operador LA (E) de la línea afectada).
1.4.2. Trabajos en zona de vías. La Unidad responsable de los trabajos, solicitará su
programación mediante la aplicación SAP R/3 “Gestión descargos”, según el
apartado 4.2, del procedimiento “P092-Normas de seguridad para trabajos en la
zona de vías en la Red de F.C. Metropolità".
1.4.3 Trabajos en la zona de andenes: La Unidad responsable de estos trabajos
valorará si deben ser realizados en horas sin servicio al público por su especial
incidencia sobre la seguridad del pasaje. Si se determina efectuarlos fuera de las
horas de servicio, se solicitará su programación mediante la aplicación SAP R/3
"Gestión descargos", explicando que se trata de trabajos en andenes, que no afecta
en principio a la zona de vías.
1.5. En las operaciones susceptibles de originar polvo, humo, radiaciones o ruido que pueda
ocasionar molestias al pasaje o afectar a la prestación del servicio, se adoptarán las medidas
oportunas para limitar sus consecuencias y dispondrán de elementos de señalización, para delimitar
la zona de obras.
1.6. El personal que realice trabajos en la Red de Metro, estará sujeto a lo prescrito en el Reglamento
de viajeros de este Ferrocarril.
1.7. Si durante el tiempo de ejecución de los trabajos, F.C. Metropolità estableciese nuevas normas
de seguridad o modificase las existentes, dichas normas o modificaciones se pondrán en
conocimiento del contratista, el cual estará obligado a su cumplimiento.
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1.12. El contratista deberá aportar y utilizar los equipos de trabajo y equipos de protección personal,
comunicación, señalización de zona de obras y aquellos otros elementos necesarios para el
desempeño de los trabajos encomendados.
El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado por el mismo,
velarán por el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral aplicable durante los trabajos a
realizar.
2. TRABAJO EN ESTACIONES EN HORAS DE SERVICIO.
2.1. Al inicio de la jornada el Responsable del Contratista, presentará las autorizaciones nominales de
su personal al AAC / TOLA presente en la estación en la que se vayan a efectuar los trabajos.
El AAC / TOLA recabará la autorización del Operador de Estaciones / Operador LA (E) y la
comunicará al responsable del contratista.
En caso de no estar presente un AAC / TOLA en la estación, el Responsable del Contratista se
pondrá en contacto con el Operador de Estaciones / Operador LA (E) (por telefonía o por interfonía).
El Operador de Estaciones / Operador LA (E) (establecerá un Recurso de línea para que efectúe el
control del inicio de los trabajos.
De no ser posible la presencia de un recurso de línea, el Operador de Estaciones / Operador LA (E),
atendiendo a la tipología de trabajos, podrá autorizar el inicio de los mismos. Con posterioridad, un
recurso de línea efectuará la comprobación del desarrollo de los trabajos.
2.2. El Responsable del Contratista comunicará al AAC / TOLA la finalización de la jornada. Este, a su
vez, lo comunicará al Operador de Estaciones / Operador LA (E). A partir de este momento no podrá
proseguir el trabajo.

1.8. F.C. Metropolità se reserva el derecho de paralizar los trabajos cuando a juicio de su personal
existan circunstancias manifiestas de riego para personas o bienes, que supongan molestia para
empleados o usuarios, o que se detecte incumplimiento de la presente norma.

En caso de no estar presente AAC / TOLA en la estación, el Responsable del contratista comunicará
la finalización de la jornada al Operador de Estaciones (por telefonía o por interfonía).

En este sentido el Contratista se someterá al criterio de los Técnicos de Metro, personal de CCM, de
los CTO, los TOLA, y demás personal Responsable de Gerencias o de los Coordinadores de
Seguridad externos designados por Metro

2.3. Como norma general, la entrada de materiales y retirada de escombros se realizará fuera de las
horas de servicio al público. En este caso, al finalizar la entrada de materiales y/o la retirada de
escombros las puertas de acceso a la estación deberán dejarse cerradas.

1.9. El Contratista estará obligado a adoptar los sistemas y medios de comunicación que F.C.
Metropolità establezca para cada tipo de trabajo.

2.4. El acopio de materiales se realizará en lugar y forma convenida con los responsables de Metro.
Deberán quedar aislados de las zonas de uso público mediante tabiques, lonas o vallas.

1.10. Para trabajos en los que F.C. Metropolità lo disponga, el Contratista estará obligado a designar
de entre su personal "Pilotos de Seguridad“, que deberán ser "homologados" por F.C. Metropolità,
según procedimiento específico: “P487 – Pilotos Homologados de Seguridad (PHS) –
Procedimiento de homologación”.

No se permitirá el acopio de productos inflamables en cantidades superiores a las de uso inmediato.

En la designación de “Pilotos de Seguridad” por parte del Contratista tendrá que cumplirse lo
establecido en el procedimiento: “D041 - Pilotos Homologados de Seguridad (PHS) Normativa
General”.
1.11. El personal del Contratista respetará la prohibición de fumar en todas las instalaciones interiores
de la Red de Metro, trenes, vehículos auxiliares, centros, locales y dependencias en cumplimiento de
la Ley 28/2005.
Asimismo, respetará la prohibición de fumar en las instalaciones al exterior en las que exista riesgo
de incendio o explosión.
La no observancia de esta prohibición tendrá carácter de incumplimiento de norma de seguridad.

El acopio de escombros hasta su retirada a final de jornada se efectuará según se vayan produciendo
en los lugares acordados o en recipientes habilitados al efecto.
No se permitirá el acopio de materiales o escombros en las dependencias para uso del personal,
dependencias técnicas, Cabinas Jefe Estación, Centros Control Local y Cabinas de andén.
2.5. Antes de finalizar la jornada deberá limpiarse la zona afectada por los trabajos.
2.6. Los trabajos no pueden afectar en ningún momento la zona de vías de las estaciones, ni tan
siquiera para transporte de materiales o paso de personal.
Es decir, no se podrán efectuar trabajos o dejar materiales en la zona existente desde el borde de
andén hasta un metro hacia el interior del andén (tanto para estaciones sin puertas de andén como
para estaciones con puertas de andén en el caso de que estas estén abiertas).
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2.7 En trabajos en andenes en servicio, no puede ocuparse más de la mitad de la anchura del andén
y en cualquier caso no puede quedar menos de 2 m, de anchura libre entre la zona ocupada y el
borde de dicho andén.
2.8 La utilización de escaleras de mano a menos de 1m. del borde de anden (tanto para andenes sin
puerta de andén como para estaciones con puerta de anden con éstas abiertas) deberá ser
considerado como “trabajo en altura” si los pies del operario están a 1 m. o más del piso o el punto de
operación está a 2,5 m. o más de altura.
2.9. Como norma general, no se usarán escaleras mecánicas o ascensores para el transporte de
materiales.
En caso de ser necesario el uso de ascensores para el movimiento de elementos de trabajo,
herramientas o materiales, se respetarán estas consideraciones:
o

Siempre se dará prioridad a la utilización por parte de los usuarios de Metro.

o

En ningún caso los elementos a transportas sobrepasarán la capacidad de carga máxima del
ascensor.

o

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que el ascensor no sufrirá deterioro
alguno y se deja en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

2.10. Al finalizar la jornada deberá restablecerse la funcionalidad de las instalaciones (no afectadas
por el propio trabajo) y deberá aislarse la zona de trabajos en zonas de uso público para evitar
riesgos a personas.

3. TRABAJO EN ESTACIONES Y ZONA DE VÍAS EN HORAS FUERA DE SERVICIO.
En las horas fuera de servicio las estaciones deben permanecer con las puertas de los accesos cerradas.
Cuando el personal externo autorizado debe entrar/salir de estaciones, las puertas de los accesos se
mantendrán abiertas el tiempo indispensable para la entrada/salida del personal y materiales.
3.1. Trabajos fuera de la zona de vías.
3.1.1. Con carácter general, al inicio de la jornada el Responsable del Contratista o Agentes aislados
de éste, solicitarán al Operador de Estaciones / Operador LA (E) la autorización de los trabajos
previstos a través:
a. Del AAC / TOLA si estuviese presente
b. Del "Piloto" designado por Metro.
c. Directamente, en caso de no estar presentes agentes de Metro.
En los casos a) y b) se deberá presentar la autorización nominal del personal a los agentes de Metro.
3.1.2. Al finalizar la jornada, por el mismo conducto, se comunicará al Operador de Estaciones /
Operador LA (E) la conclusión de los trabajos.
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3.2. Trabajos en la zona de vías.
La realización de trabajos en la zona de vías deberá cumplir las disposiciones siguientes:
a. La autorización de inicio de los trabajos, será solicitada por el contratista al Servicio o Unidad de
Metro responsable de los mismos.
El Servicio o Unidad deberá tramitar la solicitud, según punto 4.2 del procedimiento “P092-Normas
de seguridad para trabajos en la zona de vías en la Red de F.C. Metropolità", y una vez
autorizada, la comunicará al Contratista. En dicha solicitud figurará nominalmente como Responsable
de los trabajos el Piloto Homologado del Contratista (o el Piloto de Metro o AMA si se hubiera
designado por Metro).
b. La jornada de trabajo no se iniciará hasta que CCM dé la "autorización de acceso a la zona de
vías".
La petición de "autorización de acceso a la zona de vías" la realizará el "Piloto Homologado" del
Contratista (o por el Piloto de Metro o AMA en caso de que se hubiera designado por Metro) al
Operador de Circulación de la línea.
La finalización de trabajos, con retirada de personal y equipos de la zona de vías, la comunicará el
"Piloto" al Operador de Circulación de la línea. Desde este momento no se podrá acceder a la zona
de vías.
c. El Contratista deberá aportar y utilizar los elementos y equipos de protección personal,
comunicación, señalización de zona de obras y elementos de puesta a tierra necesarios para el
desempeño de los trabajos y que se especifican en el procedimiento “P092-Normas de seguridad
para trabajos en la zona de vías en la Red de F.C. Metropolità".
Estos elementos y equipos deberán ser aprobados por la Unidad responsable de los trabajos.
d. Para la realización de trabajos en las instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas de tracción
deberá cumplirse el procedimiento “P094-Normas para la realización de operaciones de corte y
reposición de tensión en la Red de F.C. Metropolità", siendo responsable de su cumplimiento el
"Piloto" de Metro o el "Piloto Homologado" del contratista.
e. Para la circulación de vehículos auxiliares del contratista por la Red, se cumplirá el procedimiento
“P097-Normas para la circulación de vehículos auxiliares fuera de horas de servicio", la Norma
“P092-Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías en la Red de F.C. Metropolita" y la
Instrucción “I-224- Características Técnicas mínimas de los vehículos auxiliares automotores y
remolcados para circular por la zona de vías de la Red de FC Metropolita de Barcelona”
La coordinación con el CCM se establecerá a través del "Piloto" de Metro o del "Piloto Homologado"
del Contratista con el Operador de Circulación / Operador LA (T) de la línea.
f. A la finalización de los trabajos en zona de vías, el Responsable del Contratista deberá dejar la vía
expedita y en perfecto estado para permitir la circulación de trenes.

LLIBRE DE PROCEDIMENTS

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS PARA PERSONAL EXTERNO A LA RED
DE FERROCARRIL METROPOLITÀ

Mòdul:Estrat Organit Dir.
Submòdul:Prevenció
Revisió 7
Codi : P093
Data :13.05.2010
Página 9 de 15

LLIBRE DE PROCEDIMENTS

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS PARA PERSONAL EXTERNO A LA RED
DE FERROCARRIL METROPOLITÀ

Mòdul:Estrat Organit Dir.
Submòdul:Prevenció
Revisió 7
Codi : P093
Data :13.05.2010
Página 10 de 15

4. ANEXOS – IMPRESOS.
3.3. La ejecución de los trabajos en la nave de andenes deberá cumplir las disposiciones siguientes:
Anexo 1: Definiciones básicas.
3.3.1. Estaciones convencionales
a. La comunicación de trabajos por el Contratista a la Unidad responsable y de ésta al CCM se hará
en los plazos establecidos en 3.2.a.

x
x

b. Los trabajos podrán iniciarse una vez finalizado el servicio al público y pasados los últimos trenes
en circulación. El Responsable deberá informar previamente al CCM que se iniciarán los trabajos en
andenes en aquella jornada.
c. El CCM advertirá al Responsable de la existencia de circunstancias no habituales (prolongaciones
de tensión, trenes de prueba,…) para que se extremen las precauciones en el desarrollo de los
trabajos.
d. Deberá colocarse en cada andén en que se trabaje una baliza destellante en su centro y próxima a
la zona del borde de andén para señalizar la existencia de los trabajos a los conductores de vehículos
de mantenimiento.
e. Si existe tensión en catenaria, no podrán llevarse a cabo trabajos en andenes si estos implican
proximidad a la misma o posibilidad de tocarla en la manipulación de cargas o elementos.

x

x
x

3.3.2. Estaciones con puertas en borde de andén
Será de aplicación lo indicado en el punto anterior en caso de que los trabajos hagan necesaria la
apertura de las puertas de borde de andén.

x
x

x

x
x
x
x

Agente de Atención al Cliente (A.A.C.). Agente que presta un servicio integral de atención al cliente y
su ámbito de intervención será indistinto, tanto en trenes como en estaciones.
Agente de Maniobra Autorizado (AMA). Agente designado por el Servicio de Infraestructuras para
solicitar cortes y reposición de tensión, y comunicar el inicio y finalización de los trabajos. Deberá ser
operario cualificado.
El AMA deberá estar presente en la zona o instalación donde se realicen los trabajos antes del inicio de
éstos, y deberá adoptar o comprobar la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para poder
acceder a las instalaciones eléctricas.
Asimismo el AMA es quién antes de comunicar la finalización de los trabajos y autorizar la reposición
de tensión, debe efectuar las comprobaciones necesarias para confirmar que las instalaciones quedan
preparadas para tal fin.
El AMA puede ser la misma persona que el Responsable de los trabajos.
Autorización de acceso a zona de vías. Comunicado que se realiza desde el CCM a un agente aislado,
responsable de grupo o piloto, permitiendo su acceso a una zona de vías concreta, una vez adoptadas
las medidas de seguridad pertinentes.
Burladeros. Huecos existentes en los muros del túnel (hastiales) que permiten refugiarse ante la
circulación de vehículos por la vía.
CCM. Es el puesto de mando central. Desde el mismo se dirige y controla el tráfico de trenes en toda la
red, a través de los sistemas existentes a tal fin (telemando de tráfico, sistemas de comunicación, etc.),
las instalaciones de estaciones, de energía y de seguridad de la Red.
Comandament Tècnic Operatiu (CTO). Agente que atiende y coordina el normal funcionamiento de las
líneas convencionales de la Red.
Confirmación de corte de tensión. Comunicación por persona autorizada que se realiza al peticionario
de un corte de tensión en una instalación eléctrica, de que dicho corte de tensión ha sido efectuado.
Dentro del concepto confirmación de corte de tensión figura el que se realiza a la finalización del
servicio diario, para autorizar la presencia de personal en vía.
Confirmación de reposición de tensión. Comunicación por persona autorizada que se realiza al
peticionario de una reposición de tensión en una instalación eléctrica, de que dicha reposición de
tensión, ha sido efectuada.
Corte de tensión. Acción mediante la cual una determinada instalación eléctrica pasa de encontrarse a
una tensión de trabajo, a otra de valor cero.
Finalización del servicio de trenes (en una línea). Llegada a estaciones terminales de los últimos trenes
en circulación por cada una de las dos vías.
Línea de tracción (catenaria). Instalación que suministra la energía eléctrica a los trenes de una Línea
para su movimiento.
Línea de tracción sin tensión. Línea de alimentación de corriente de tensión de los trenes desconectada
por el accionamiento de un seccionador o por la desconexión de energía en la propia subcentral.
Sólo puede confirmar esta circunstancia el CCM (Supervisor / Cap LA, Operador Circulación /
Operador LA (T) u OTE / OE-LA)

x
x

Obstaculización de la zona de vías. Es la presencia de personas, equipos o materiales en dicha zona,
que implica la ocupación de la misma, impidiendo la normal circulación de vehículos por ella.
Ocupación de la zona de vías. Es la presencia en dicha zona de personas, equipos o materiales para
transitar o efectuar trabajos en la misma.
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Operador de Estaciones. Empleado que presta su servicio en el CCM, gestionando un panel de
estaciones de una determinada línea.
Operador Línea Automática (Estaciones) - O LA (E). Agente encargado del control de la gestión de las
estaciones y sus instalaciones en una línea automática, a través del telemando de estaciones en el
CCM.
Operador de Circulación - (OC). Agente encargado del control de la circulación de trenes en una línea
convencional, a través del telemando de tráfico en el CCM.
Operador Línea Automática (Tráfico) - O LA (T). Agente encargado del control de la circulación de
trenes en una línea automática, a través del telemando de tráfico en el CCM.
Operador de telemando de energía (OTE). Agente responsable de la operación del telemando de
energía de líneas convencionales en el CCM ,
Operador de energía LA (OE-LA). Agente responsable de la operación del telemando de energía de
líneas automáticas en el CCM
Petición de corte de tensión. Comunicación que realiza un agente autorizado al puesto central
(Supervisor / Cap LA, Operador Circulación / Operador LA (T) u OTE / OE-LA) solicitando el
corte de tensión en una instalación eléctrica.
Petición de reposición de tensión. Comunicación que realiza un agente autorizado al puesto
central (Supervisor / Cap LA, Operador Circulación / Operador LA (T) u OTE / OE-LA)
solicitando la reposición de tensión en una instalación eléctrica de la que, anteriormente, se
había solicitado el corte de tensión.
Piloto. Agente de metro designado para la vigilancia y control de aplicación de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolità en los trabajos que efectúa un contratista en las instalaciones de
la red de metro.
Piloto homologado. Piloto de obra designado por el contratista, debidamente "homologado" por metro,
cuya misión consiste en efectuar la vigilancia y control de aplicación de las normas de seguridad
ferroviaria propias de FC Metropolità en los trabajos que efectúe dicho contratista.
Presencia de personas en zona de vías. Ocupación de una zona de vías por uno o varios agentes que
no impide la circulación de vehículos por ella.
Prolongación de tensión. Permanencia de la alimentación eléctrica de tracción, una vez finalizado el
servicio al público en la red, en una línea o tramo de línea concreta.
Puertas de cocheras. Puesto de control del movimiento de trenes en las vías de cocheras y sus
accesos a vías generales.
Recurso de línea. Agente de Metro designado por el CCM para supervisar el inicio y la ejecución de
trabajos externos en estaciones, en horas de prestación de servicio al público, en ausencia del AAC /
TOLA.
Recurso Preventivo. Agente del contratista cuya presencia será necesaria cuando los trabajos a
realizar precisen de la correcta aplicación de métodos o procedimientos específicos o cuando las
actividades que se realicen sean consideradas de riesgo especial. El recurso preventivo estará
presente mientras se realicen los trabajos y dispondrá de formación en prevención de riesgos
laborales, como mínimo, correspondientes a las funciones de nivel básico
Reposición de tensión. Acción mediante la cual se restablece la presencia de tensión en una
instalación eléctrica.
Supervisor del CCM. Agente que ostenta la responsabilidad sobre la dirección y control del tráfico de
toda la red, y define las maniobras de los seccionadores telemandos de la red de tracción
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Técnico Operación Línea Automática - (TOLA). Agente que presta un servicio integral de atención al
cliente en líneas automáticas y su ámbito de intervención será indistinto, tanto en trenes como en
estaciones.
Telemando de energía. Centro desde el cual se realizan las maniobras de los diferentes elementos
instalados en las Subcentrales, Centros de Transformación y Cámaras de Seccionadores susceptibles
de ser telemandos y sobre los que dispone de control.
Vía desocupada. Situación de la vía en que ésta queda libre de trenes u otros obstáculos, que pudieran
impedir el desarrollo normal de trabajos en la zona de vía de que se trate.
Vía expedita. Comunicado que realiza un agente aislado, o el responsable de un grupo, al CCM
indicando que han abandonado la zona de vía que ocupaban y que no hay obstáculos para la normal
circulación de trenes.
Vía libre. En sentido amplio: potencialidad para la circulación de trenes por un tramo de vía.
Zona de vías. Son las instalaciones de vías de la red de Metro en que la circulación de trenes está
controlada desde el CCM.
Zona de vías sin circulación. Comunicación del CCM a un agente aislado, responsable de grupo o
piloto, que ha finalizado la circulación de trenes por ambas vías.
Zona de vías sin circulación y sin tensión. Comunicación del CCM a un agente aislado, responsable de
grupo o piloto, cuando ha finalizado la circulación de trenes y se ha cortado la tensión en su línea de
tracción.
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Impreso nº 1. "Autorización de acceso a la Red de Metro".

LISTA DE RESPONSABILIDADES
Resp. Procedimiento

Núm. ___________________

Nombre y departamento
Ferrocarril Metropolità de Barcelona

Autorizador

Sebastian Buenestado Caballero (Dirección Red de Metro)

Revisor

Jordi Micas Pedescoll (Mantenimiento Red de Metro)

Revisor

Antonio Moltó Lacosta (Servicio Apoyo a la Red)

 Xarxa de FC Metropolità de Barcelona

Revisor

Miquel Mira (Prevención y Salud Laboral)

 Tallers i dependències del Servei de Material Mòbil

Redactor

Rafael García V. (Organización)

AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A INSTAL·LACIONS DE METRO

Pel present document Ferrocarril Metropolità de Barcelona autoritza
a _______________________________ núm. DNI ___________________
de l’empresa _________________________________________________

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES
Versión Fecha

durant els dies __/__/__ a __/__/__ ambdós inclosos, l’accés a _______

Modificaciones

____________________________ a les hores de _______ a _______
3

29-09-2003

Desaparición del tercer carril y prolongación de horarios en todas las líneas

15-05-2006

Adecuación Ley 28/2005 y a los cambios organizativos de Metro

5

18-05-2007

6

30.01.2009

Inclusión punto 1.12. y revisión definiciones “Piloto” y “piloto homologado”. Inclusión
definición “Recurso Preventivo”
Inclusión de linea 9 (Sagrera Meridiana – Gorg – Can Zam) - Pruebas de
funcionamiento en vacio y posterior apertura al servicio.
Modificación de “autorización para trabajar” por “autorización de acceso a red de
metro”.
Modificación formato de solicitud de acceso (se incluyen requerimientos en materia
de prevención a cumplir por subcontrata).
Utilización de ascensores para realización de manipulaciones de carga.

4

7

13.05.2010

Signatura i segell.

Data: ___/___/___
Aquesta autorització no és vàlida per a viatjar. Només permet entrar a les dependències autoritzades .

HE REBUT INFORMACIÓ I FORMACIÓ DE LA MEVA EMPRESA SOBRE NORMES
VIGENTS PER A L’EXECUCIÓ DE TREBALLS A LA XARXA DE METRO.
x

P055 Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la realización de trabajos
por empresas externas dentro de las instalaciones de F.C. Metropolità. (RILABEX).

x

P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la red de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona.

x

P093 Normas de seguridad para la ejecución de trabajos para personal externo a la red de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

x

P104 - Normas para los trabajos en los Talleres y Cocheras del servicio de Material Móvil

x

P107 - Normas para la ejecución de trabajos, por personal externo, en Talleres, Cocheras o
dependencias del Servicio de Material Móvil.
SIGNATURA

Signat: _________________________________________________
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Impreso nº2 . “Solicitud de autorización de acceso a las instalaciones de F.C. Metropolità”

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
ACCESO A LAS INSTALACIONES DE
F.C. METROPOLITÀ

Fecha:

/

/

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE :
La Empresa: _______________________________________________NIF: ____________________
solicita la expedición de “Autorizaciones para acceso a la Red de Metro” nominales para los trabajadores que se
relacionan a continuación, al objeto de que puedan acceder a: _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
para poder efectuar trabajos de________________________________________________________________
desde el día : _______________ al día : _______________ , dentro del siguiente horario : ________________
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS Y DE FORMACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 31/95, el artículo 3 de la Ley 54/03 y el Real Decreto 171/04,
sobre coordinación de actividades empresariales, la empresa solicitante manifiesta haber entregado y explicado a estos
trabajadores la documentación relativa a la normativa de prevención recibida de T.M.B como aplicable a estos trabajos
(Procedimiento P055 -Rilabex- y Procedimientos específicos), y se compromete a exigir que la cumplan.

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa solicitante manifiesta haber efectuado
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada a estos trabajadores en materia de seguridad, tanto general de obra como
específica para el puesto de trabajo y sobre los riesgos presentes en sus puesto de trabajo. Asimismo la empresa solicitante
manifiesta dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en particular los
artículos 16 y 17 referentes a evaluación de riesgos y medidas correctoras, artículos 18 y 19 referentes a formación e
información de los trabajadores, art. 22 referente a la Vigilancia de la salud y art. 32 y 32 bis referentes a la presencia de
recursos preventivos.

CERTIFICACIÓN DE CORRECTA CONTRATACIÓN
La empresa manifiesta que los trabajadores relacionados están contratados de acuerdo con la normativa de
aplicación y que están de alta y se encuentran al corriente de pago de las cuotas en el Régimen General de la
Seguridad Social (TC1) (TC2).
La empresa se compromete a retirar la Autorización nominal de los trabajadores de la relación que causen baja
en la obra durante el período de validez de la misma.
Para que conste lo expuesto, se firma la presente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LA RED
DE F.C. METROPOLITÀ en;
…………………………………….., a …….. de …………………………………. de ……………
Firmado
La Empresa:
Correo electrónico de contacto:
Nonbre y apellidos:
D.N.I.:
Cargo:

RELACIÓN DE TRABAJADORES
NOMBREY APELLIDOS

Enterado
TMB

DNI /PASAPORTE

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

PLÀNOLS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

INDEX PLEC DE CONDICIONS
4.3.

INCENDIS............................................................................................................................... 15

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ................................................................................................. 3

4.4.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ....................................................................................... 15

1.1.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES ........................................................................................... 3

4.5.

EQUIPS I MAQUINÀRIA ........................................................................................................ 15

1.2.

OBJECTE ................................................................................................................................ 3

4.6.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ................................................................................ 16

1.3.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ............................. 3

4.7.

SENYALITZACIÓ ................................................................................................................... 17

1.4.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS ........................... 3

4.8.

DIVERSOS ............................................................................................................................. 17

1.

2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU ........................ 4

5.

CONDICIONS ECONÒMIQUES ................................................................................................ 17

2.1.

PROMOTOR ............................................................................................................................ 4

5.1.

CRITERIS D'APLICACIÓ ....................................................................................................... 17

2.2.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT ......................................................................... 4

5.2.

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ........................ 18

2.3.

PROJECTISTA ........................................................................................................................ 5

5.3.

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................................. 18

2.4.

DIRECTOR D'OBRA ............................................................................................................... 6

5.4.

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT ...................... 18

2.5.
CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I
SUBCONTRACTISTES ........................................................................................................................ 6

6.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT ..................................................... 18

2.6.

TREBALLADORS AUTÒNOMS ............................................................................................. 8

6.1.
PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE
SEGURETAT ....................................................................................................................................... 18

2.7.

TREBALLADORS.................................................................................................................... 9

6.2.

3.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL ........................................ 9

3.1.
INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE
SEGURETAT I SALUT ......................................................................................................................... 9
3.2.

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ............................................................ 9

3.3.

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA ...................................................... 10

3.4.

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' ............................................................................................. 11

3.5.
CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN
MATÈRIA DE SEGURETAT ............................................................................................................... 11
4.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ ......................................................................................... 12

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ ............ 19

6.3.
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT ................................................................ 19
6.4.
OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA
DE MEDICINA DEL TREBALL ........................................................................................................... 19
6.5.

COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA ............... 20

6.6.

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA ......................................... 20

7.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES ................................................................... 20
7.1.
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINESFERRAMENTES ................................................................................................................................. 20

4.1.

TEXTOS GENERALS ............................................................................................................ 12

7.2.
CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES............................. 21

4.2.

CONDICIONS AMBIENTALS ................................................................................................ 14

7.3.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NORMATIVA APLICABLE ..................................................................................................... 21
Plec de condicions /

2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

1.

1.1.

Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure;
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures
alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions
que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips
preventius.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques
necessàries.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

Identificació de les obres
Les obres objecte d’aquest plec són les compreses dins del “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES”.

1.2.

Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització,
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de
l’oferta.

1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos
que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents
documents:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que
hagin estat definits o projectats.
Pressupost:

1.4.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren,
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament
autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades
han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
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Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament
o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant
el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase
de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

3. 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.
4. 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.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que,
a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides
les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
2.

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives
llicències i autoritzacions administratives.

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) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
2.1.

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 particular 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.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti 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.

Promotor
Als efectes del present Estudi 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,
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7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut,
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap
baix, equivalents.
2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi 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
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l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars.
d)
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.
e)
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.
f)
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i
deixalles.
h)
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.
i)
La
informació
i coordinació
entre
els
contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3.
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.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels
mètodes de treball.
6.
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 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.

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:
d)
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.
e)
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.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi 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 del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i
Salut d'Obra:
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.
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.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art.
15 L. 31/1995) :
a)

b)

2.

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'estimació 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:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
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.
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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.
2.3.

Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin,
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel
Promotor.
Plec de condicions /
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu
projecte.

6.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7.

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de
treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions
parcials.
2.4.

8.

9.

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.
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 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
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.

Director d'Obra
2.5.
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.
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.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del
terreny.
2. 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 de Seguretat i Salut.
3. 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.
4. 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 de Seguretat i
Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant
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Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:
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 de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
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.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o
Subcontractista:
1.

2.

3.

4.

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.
Plec de condicions /
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

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
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 representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
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:
a)
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS).
b) 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.
c) 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.
d) 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.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i
al Subcontractistes.
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 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.
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
Plec de condicions /
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23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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.
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.
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.
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
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8.

2.6.

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 l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

Treballadors Autònoms
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.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. 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.
2.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
3. 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.
4. 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.
5.
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.
6. 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.
7. 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.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS):
a)
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.
b) 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
Plec de condicions /
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8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i
Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna
del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.7.

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.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista
les interpretacions pertinents.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat,
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista,
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu
compte.

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i
Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. 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).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. 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.
8. 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.
3.

3.1.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a
terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut,
si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués
recollit en tots.

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà
el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista.
Plec de condicions /
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per
les parts contractants.
3.3.

-

-

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut .

-

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
-

-

-

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts,
estufes..,).

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

-

Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats,
frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues,
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores,
bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones
d’aparcament. Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat
dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució
d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de
seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
tubulars, prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides
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-

-

tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i
buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat
en el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis
interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals
de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals
recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

-

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

3.4.

-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments
verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a
introducció i evacuació d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment
en cobertes no transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de
Sistema de Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes,
xemeneies, finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i
Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.







Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de
terrenys.
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i
les guindoles.
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat
en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

3.5.

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat,
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les
despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física,
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte
les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació
Plec de condicions /

11

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri
o assumeixi el Contractista.



No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

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



Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius,
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

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



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso.
R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per
“R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE
7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.



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



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

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS),
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.



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

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.



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



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



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



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de
1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de
2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de
1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de
l’esmentada jurisdicció.
4.

4.1.

27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Textos generals





Convenis col·lectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”.
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero
de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols
VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”.



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





salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’octubre de 2004).


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

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

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



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de
las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE
24 de febrero de 1999)”.





“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE
de 6 de noviembre de 1999)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D.
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de





“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE
de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de
los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Plec de condicions /

13

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de
2009).






“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en
Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de
marzo de 2010).''









''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos
encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de
2010).''
''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan
(BOE 154 de 25 de junio de 2010).''
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4.2.



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de
novimebre de 2010).''



“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención.”



“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”



“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”



“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Condicions ambientals


Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost
de 1985).



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE
de 6 de febrero de 1991)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per
“Orden de 25 de marzo de 1998”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat
per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.



“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.



“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de
2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE
de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de
Plec de condicions /
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octubre 2007)”.


4.3.

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de
octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

Incendis


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.





Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de
Febrer de 2003).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de
28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000
(BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 18 de desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.



“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto”.



“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
BOE núm. 37 de 12 de febrero”.
4.5.

4.4.



Equips i maquinària

Instal·lacions elèctriques


“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo
de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D.
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions
a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
30 de novembre de 1988).
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“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones
que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las
normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de
agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”.
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE
de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de
marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.
Plec de condicions /
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“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D.
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”.
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de
1997)”.



“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30
de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13
2004)”.







“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.



“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”



Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”.
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”,
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre
de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de
octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación
de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE
de 23 de abril de 1997)”.

se establecen las
utilización por los
agosto de 1997)”.
de noviembre de

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11
octubre de 2008)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de
27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

las
del
de
de

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real
decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos
de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

Equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de
Plec de condicions /
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diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril
de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de
1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de
2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.


“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995)
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de
1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual”.



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



4.7.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13
de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21
de noviembre de 2002)”.



“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden
de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de
14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de
29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19
de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4
de enero de 2007)”.



“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.



Convenis col·lectius.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”



''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16
de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



4.8.

1986)”.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del
MOPU”.

Diversos
5.




“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
(BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de
1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE
de 16 de agosto de 1994)”.
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de
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5.1.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un
cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al
Projecte.
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de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i
dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les
següents Penalitzacions:

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la
suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els
casos d’elements o operacions de difícil previsió.

1.2.3.4.5.-

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut =
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S.
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.

5.3.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució
material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut
com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs
o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

5.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla
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6.

6.1.

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
de
l’obra
contractada
+
Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les
aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:


Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.



Tècniques operatives de seguretat.
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a
través d'aquestes corregir el Risc

6.3.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

-

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat
i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

El Factor Humà:
-

6.2.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents
en matèria de Seguretat i Salut

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de
la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
6.4.
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real,
així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels
més importants:
11. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla
d’Acció Preventiva.
12. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista
Principal
13. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la
Prevenció.
14. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
15. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
16. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
17. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina
del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial,
serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir
el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control
d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en
Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació,
haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat
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d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i
seguretat del seu treball.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.

7.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva
competència:

7.1.

-

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes


Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i,
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència,
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un
material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:

6.5.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en
absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel
Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció
(propi o concertat).

6.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.




Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a
una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no
sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat
en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).


Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual
figuraran, com a mínim, les següents dades:






Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat
acreditada, si procedeix.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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7.2.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes


Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins
l’1/1/95.

Elecció d’un Equip
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al
seu Medi Ambient de Treball.


Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors
dels Equips de treball’‘:






7.3.

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva
‘‘Guia de
manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb
temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l’usuari.

Excepcions:

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins
l’1/1/96.

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb
període transitori fins l’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb
període transitori fins l’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.




Normativa aplicable


Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.




Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L
183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm.
L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E.
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de
8/2/95).
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Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88),
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre
(B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins
l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92);
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94),
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95)
i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les
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legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de
27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a
pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials
utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02);
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992,
de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E.
de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:


Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89),
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E.
Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de
7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats
2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.
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Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament
de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines
o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de
9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E
20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de
17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat
i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades
usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes
industrials (B.O.E. de 2/12/00).
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Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny.
BOE de 21 de juny de 2001.

Barcelona, Febrer de 2016
L’enginyer autor del projecte

Sgt.: Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0AC - CABLES

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZDZ40.
B0AC112D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros: 1600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: + 0,05 mm
- Llargària:
- Fins a 400 m: + 5%
- > 400 m: + 20 m/1000 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades:
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales
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Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les
bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc
o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
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Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir
per a treballar de forma solidària.
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de
produir efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més
desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que
no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1411111,B1421110,B1431101,B1432012,B1445003,B1447005,B145C002,B145K153,B1465275,B147D102,B
147D405,B147L005,B147N000,B1481242,B1481542,B1482222,B1482422,B1484110,B1486241,B1487350.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la
integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüè ncies 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la
part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de
quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu
defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
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Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4
cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge,
s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap
hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys,
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles,
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor
ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus
picapedrer) per impedir l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre
inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït
amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada
intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits
asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura
que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
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Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar
els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la
irritació de l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de
l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí
stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió
del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització
d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules
incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense
reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
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- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la
data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant
reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d’amarrador
també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la
suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari,
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a
l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva
utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció
adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i
ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el
seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans
apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a
la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans.
Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que
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puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura,
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
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- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
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Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents
dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
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B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1510003,B15Z1200,B1526EK6,B1526EL6,B152U000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització
, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció,
instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els següents
extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica
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i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents
característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i
construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra
influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a
perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels
SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges,
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals
d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o
tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de
forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està
constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions,
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts,
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran
dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels
gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de
pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o
patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment,
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans
de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s
de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels
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SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de
protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats)
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC,
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar
amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament
l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al
disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.

ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i
presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís
de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc
(normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre máquinas.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

Plec de prescripcions tècniques particulars (Partides pressupost) / 8

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z09F90,B1Z0A0B0,B1Z0A100,B1Z0D230,B1Z0D300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra,
entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü
ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la
DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de
formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
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- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V,
varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició
H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
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│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│
0
│
4
│
16
│
40
│
70
│
77
│
(1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│
15
│
38
│
60
│
82
│
94
│
100
│
100
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís
│ Percentatge en │
Condicions
│
│ UNE 7-050 │ pes que passa
│
│
│
mm
│
pel tamís
│
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│
5,00
│
A
│
A = 100
│
│
2,50
│
B
│ 60 <= B <= 100 │
│
1,25
│
C
│ 30 <= C <= 100 │
│
0,63
│
D
│ 15 <= D <= 70
│
│
0,32
│
E
│
5 <= E <= 50
│
│
0,16
│
F
│
0 <= F <= 30
│
│
0,08
│
G
│
0 <= G <= 15
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres
│
│ C - D <= 50
│
│
condi- │
│ D - E <= 50
│
│
cions
│
│ C - E <= 70
│
└─────────────────────────────────────────────────┘
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Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es
pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres
d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
Plec de prescripcions tècniques particulars (Partides pressupost) / 10

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb
l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a
màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la
EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE
EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Designació del producte

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Informació de les característiques essencials aplicables

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o
mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNEEN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en
els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar
l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE
PERSONES I OBJECTES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z11215.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització
, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció,
instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els següents
extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica
i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents
característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i
construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra
influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a
perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels
SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges,
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals
d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o
tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
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- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de
forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està
constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions,
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts,
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran
dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels
gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de
pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o
patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment,
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans
de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s
de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels
SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients,
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de
protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats)
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva
rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC,
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar
amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament
l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.

Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i
presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís
de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc
(normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al
disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBBAA005,BBBAD015,BBBAA007,BBBAD017,BBBAB115,BBBAD025,BBBAE001,BBBAD004,BBBAF004.

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a ressaltar,
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent
forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors,
als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una
il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions
complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut
en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada
sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de
centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el
destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’empresa.
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La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.

BBC - ABALISAMENT
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1KJ04.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin
fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin
provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d’abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona
visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició
vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc.
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de
les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport.
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que
va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la
senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu
funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
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El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions
ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la
seva col·locació en posició vertical.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi
ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro
y balizamiento.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1421110,H1431101,H1432012,H1445003,H1447005,H145C002,H145K153,H1465275,H147D102,
H147D405,H147L015,H147N000,H1481242,H1481542,H1482222,H1482422,H1484110,H1486241,H1487350.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la
integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari,
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sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els
següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d’exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte
amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i
informació que al respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o
decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la
utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura,
obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes,
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns
sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps
o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
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S’han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la
cara, amb visor amb tractament anti -entelat
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades
per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus
picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra
fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada
intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits
asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura
que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les
pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a
garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de
picapedrer
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva,
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
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Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma,
plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels
diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d’oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid
frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de
tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell
de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió
de llet o qualsevol altra solució “tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí
stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
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- Construcció de sostres
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió
del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització
d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element
metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament del
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el
calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir,
cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant
d’aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la
data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant
reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el
risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents
condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba
sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc,
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.

Plec de prescripcions tècniques particulars (Partides pressupost) / 20

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du
rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o
fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1512005,H1512013,H151A1K1,H151AJ01,H1521431,H152J105,H152U000.

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

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S’han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o
per tercers, exposats a aquests.
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , posant
en perill la seguretat de persones o bens.
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de
seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del
mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per
a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
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Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims
possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin
l’eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós,
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat
suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m.
Ha d’estar constituïda per:
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· locats
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment
al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es
dones un cop amb l’estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han
d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades
als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació
que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc
que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o
subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació
a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran
de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada de
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du
rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o
fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components,
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAE001,HBBAF004.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons
procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva
eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es
necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius
continguts.
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un
risc general, en l’accés a la zona de risc.
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals
de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a
la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat
limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com a
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle
en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els
següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè
viament a la de perill “OBRES”
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies,
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el
tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.

HBC - ABALISAMENT

- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del
tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com
a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es necessitin
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap
obstacle en la calçada.
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils
tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes
reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC1KJ00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin
ultrapassats.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- L’aba lisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels
responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia
preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d’escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula:
- Col·locació
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones:
- Col·locació de l’aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Pica per a rentar plats:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l’espai previst
- Connexió a la xarxa d’evacuació
- Connexió a la xarxa d’aigua
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ARMARI:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del
fabricant.
MIRALL:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la
posterior.
PICA PER A RENTAR PLATS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges , etc.
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NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu
muntatge, contra impactes.
MIRALL:
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la
cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Barcelona, Febrer de 2016

L’Enginyer Autor del projecte

Sgt.: Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA.S.A
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AMIDAMENTS

Pàg.:
01
01
01

OBRA
PROJECTE
CAPITOL

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES
SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
11

NUM. CODI
1

H1411111

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

H147D405

H1421110

u

H1431101

u

u

1,000

H147N000

u

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Faixa de protecció dorslumbar

18,000
14

H1432012

AMIDAMENT DIRECTE

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

u

2,000
13

3

H147L015

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

H1481242

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
H1445003

u

6

H1447005

u

H145C002

u

H145K153

u

H1465275

u

H147D102

u

H1482222

u

AMIDAMENT DIRECTE
17

H1482422

H1484110

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
EUR

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE

20

9,000

H1486241

AMIDAMENT DIRECTE
Samarreta de treball, de cotó

u

2,000
19

H1487350

1,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

u

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA

9,000

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

u

9,000
18

3,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

2,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
AMIDAMENT DIRECTE

10

16

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

9

AMIDAMENT DIRECTE

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

5,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

7

H1481542

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

9,000

3,000
15

5

1,000

9,000
12

2

2,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

u

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

2

01

4,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES
EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS
01
03

PROJECTE
CAPITOL
NUM. CODI
1

H1512005

Pàg.:

AMIDAMENTS

3

SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

10

HBBAB115

Pàg.:

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

11

HBBAE001

u

H1512013

m2

3

H151A1K1

m2

HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

m2

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES
SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

UA

DESCRIPCIÓ

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

H1521431

m

6

H152J105

m

HQU22301

u

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

m

HQU27902

u

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
HBBAA005

u

9

HBBAA007

u

HQU2AF02

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5,000
5

8

2,000

15,000
4

H152U000

9,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

6,000

10,000
2

5

1,000

30,000
1

H151AJ01

01
01
04

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
NUM. CODI

AMIDAMENT DIRECTE
4

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

15,000
12

2

1,000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

4

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

HQU2E001

u

1,000

EUR

HQU2GF01

u

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P- 2

H1421110

u

P- 3

H1431101

u

P- 4

H1432012

UA

u

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Pàg.:

1

6,24 €

P- 16

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

6,91 €

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

6,55 €

P- 17

H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

6,91 €

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26 €
P- 18

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87 €

P- 19

H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P- 20

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

5,28 €

P- 21

H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

5,82 €

P- 22

H1512013

m2

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

17,50 €

P- 23

H151A1K1

m2

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

5,73 €

P- 24

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

14,01 €

P- 25

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,94 €

P- 26

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21 €

P- 27

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

2,55 €

P- 28

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

38,52 €

P- 29

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

32,07 €

P- 30

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

37,39 €

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 6

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PREU

1,56 €

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

8,60 €

P- 8

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

22,70 €

P- 9

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

18,96 €

P- 10

H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

52,12 €

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

552,41 €

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

25,60 €

H147L015

u

DESCRIPCIÓ

PREU

33,03 €

11,75 €

H145C002

P- 12

UA

20,26 €

P- 7

u

2

CODI

H1445003

H147D405

Pàg.:

NÚMERO

DESCRIPCIÓ

P- 5

P- 11

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 13

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

24,76 €

P- 14

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,84 €

P- 15

H1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

24,51 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 31

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P- 32

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P- 33

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P- 34

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

64,83 €

P- 35

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71 €

P- 36

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

32,89 €

P- 37

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 38

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

60,85 €

P- 39

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

79,52 €

P- 40

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

48,91 €

UA

DESCRIPCIÓ

Barcelona, Febrer de 2016
L´enginyer autor del projecte

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.

PREU
6,07 €

47,39 €

6,11 €

108,96 €
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
H1411111

UA
u

B1411111

P- 2

H1421110

u

B1421110

P- 3

H1431101

DESCRIPCIÓ
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Pàg.:

1

PREU
6,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 10

B1431101

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes

H147D102

UA
u

5,67000 €
0,57 €
B147D102

6,55 €

5,95000 €

H147D405

0,26 €

u

0,24000 €
0,02 €
B147D405

P- 4

H1432012

u

B1432012

P- 5

H1445003

u

B1445003

P- 6

H1447005

u

B1447005

P- 7

H145C002

H145K153

u

B145K153

P- 9

H1465275

B1465275

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Altres conceptes

20,26 €
18,42000 €
1,84 €
1,56 €

P- 12

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

H147L015

1,42000 €
0,14 €

B147L005

11,75 €

B1Z09F90

u

10,68000 €
1,07 €
P- 13

u

B145C002

P- 8

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes

DESCRIPCIÓ

2

PREU

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Altres conceptes

52,12 €

47,38000 €

4,74 €

0,60 €
P- 11

u

CODI

Pàg.:

8,60 €

H147N000

u

B147N000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Faixa de protecció dorslumbar
Faixa de protecció dorslumbar

552,41 €

502,19000 €

50,22 €
25,60 €
19,93000 €
0,99000 €
4,68 €
24,76 €

Altres conceptes

22,51000 €
2,25 €

7,82000 €
0,78 €

P- 14

H1481242

u

B1481242

22,70 €

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

26,84 €
24,40000 €
2,44 €

20,64000 €
2,06 €

P- 15

18,96 €

17,24000 €

H1481542

B1481542

P- 16

H1482222
B1482222

1,72 €

u

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Altres conceptes
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

24,51 €

22,28000 €

2,23 €
6,91 €
6,28000 €
0,63 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 17

CODI
H1482422

UA
u

B1482422

P- 18

H1484110

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Samarreta de treball, de cotó
Samarreta de treball, de cotó

u

B1486241

P- 20

H1487350

u

B1487350

P- 21

H1512005

m2

B1510003
B15Z1200

P- 22

H1512013

m2

B0DZDZ40
B15Z1200
B1Z0A0B0
B1Z11215

P- 23

H151A1K1

m2

B0DZDZ40
B1Z09F90
B1Z11215

P- 24

H151AJ01
B1Z0A100

NÚMERO

6,91 €

CODI
B1Z0D230
B1Z0D300

UA

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Altres conceptes
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a
seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Fleix, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Fleix, per a seguretat i salut
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

6,28000 €

P- 25

H1521431

m

0,63 €

B1Z0D230

2,61000 €
0,26 €
33,03 €

P- 26

H152J105

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
Clau acer, per a seguretat i salut

m

B0AC112D

30,03000 €
3,00 €
5,28 €

P- 27

4,80000 €

H152U000

m

B1526EL6

0,48 €

B152U000

5,82 €
P- 28

HBBAA005

u

0,82800 €
0,11200 €
4,88 €

BBBAA005

17,50 €
BBBAD015

0,02300
0,07000
0,36520
0,21600

€
€
€
€

P- 29

16,83 €

HBBAA007

u

BBBAA007

5,73 €
BBBAD017

0,04600 €
0,59400 €
0,21600 €

P- 30

HBBAB115

4,87 €
BBBAB115

m2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

14,01 €
0,13695 €

u

4

PREU

Altres conceptes

2,87 €
Altres conceptes

H1486241

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B1526EK6
u

B1484110

P- 19

3

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per
a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

1,26000 €
0,46081 €
12,15 €
6,94 €

0,73500 €
1,22500 €
4,98 €
6,21 €
1,29600 €
4,91 €
2,55 €

0,60500 €
0,53550 €
1,41 €
38,52 €

5,95000 €

9,07000 €

23,50 €
32,07 €

2,91000 €

6,24000 €

22,92 €
37,39 €

5,95000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 31

CODI
BBBAD025

HBBAE001

UA

HBBAF004

u

BBBAD004

BBBAF004

P- 33

HBC1KJ00

m

BBC1KJ04

P- 34

HQU22301

u

BQU22303

P- 35

HQU25701

u

BQU25700

P- 36

HQU27902

u

BQU27900

P- 37

HQU2AF02

u

BQU2AF02

P- 38

HQU2D102
BQU2D102

Pàg.:

5

PREU
8,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 39

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
Altres conceptes
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

CODI
HQU2E001

UA
u

BQU2E002

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

6

PREU

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

79,52 €
71,29000 €
8,23 €

23,40 €
P- 40

u

BBBAE001

P- 32

DESCRIPCIÓ
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
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HQU2GF01

u

6,07 €
BQU2GF00
5,52000 €

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

0,55 €
47,39 €

Barcelona, Febrer de 2016
13,31000 €

L´enginyer autor del projecte

9,77000 €

24,31 €
6,11 €
4,35600 €
1,75 €
64,83 €
53,94000 €
10,89 €
26,71 €
21,28250 €
5,43 €
32,89 €

22,90250 €

9,99 €
108,96 €
92,05000 €
16,91 €
60,85 €
52,32000 €
8,53 €

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.

48,91 €
42,46000 €
6,45 €
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES

PROJECTE

01

SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,24

9,000

56,16

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,55

2,000

13,10

3

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

0,26

18,000

4,68

4

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

20,26

3,000

60,78

5

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 5)

1,56

5,000

7,80

6

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 6)

11,75

2,000

23,50

7

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 7)

8,60

8

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 8)

9

H1465275

u

10 H147D102

11 H147D405

9,000

77,40

22,70

2,000

45,40

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

18,96

9,000

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 10)

52,12

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P 11)

552,41

Pàg.: 2

16 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

6,91

9,000

62,19

17 H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 17)

6,91

1,000

6,91

18 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 18)

2,87

9,000

25,83

19 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 19)

33,03

1,000

33,03

20 H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 20)

5,28

4,000

21,12

TOTAL

CAPITOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES

PROJECTE

01

SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI

1.655,40

01.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

5,82

15,000

87,30

170,64

2

H1512013

m2

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau
d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

17,50

10,000

175,00

2,000

104,24

3

H151A1K1

m2

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

5,73

30,000

171,90

1,000

552,41

4

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

14,01

10,000

140,10

5

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

6,94

10,000

69,40

6

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

6,21

15,000

93,15

7

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 27)

2,55

5,000

12,75

8

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

38,52

1,000

38,52

9

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,

32,07

1,000

32,07

12 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 12)

25,60

1,000

25,60

13 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 13)

24,76

2,000

49,52

14 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

26,84

9,000

241,56

15 H1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

24,51

3,000

73,53

EUR

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

Pàg.: 3
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

10 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

37,39

1,000

37,39

11 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 31)

6,07

1,000

6,07

12 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

47,39

1,000

47,39

TOTAL

CAPITOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT HAVANERES

PROJECTE

01

SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI

911,04

01.01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

6,11

6,000

36,66

2

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

64,83

9,000

583,47

3

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 35)

26,71

2,000

53,42

4

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)

32,89

1,000

32,89

5

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

108,96

1,000

108,96

6

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

60,85

1,000

60,85

7

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

79,52

1,000

79,52

8

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

48,91

1,000

48,91

TOTAL

CAPITOL

01.01.04

1.004,68

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPITOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1.655,40
CAPITOL

01.01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

CAPITOL

01.01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1.004,68

911,04

PROJECTE

01.01

SEGURETAT I SALUT

3.571,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.571,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE
01.01
SEGURETAT I SALUT
3.571,12
OBRA

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT HAVANERES

3.571,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.571,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
Pressupost SEGURETAT I SALUT HAVANERES
3.571,12
3.571,12

euros
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PLA D’OBRES

Actuacions sobre ancoratges, drens de la galeria, del pou de ventilació del Pou
d’Havaneres per tal d’evitar l’entrada d’aigua i la conducció de la mateixa, així com per
refer la protecció contra incendis de l’estructura feta malbé per l’efecte de l’aigua.

1.-

INTRODUCCIÓ

En el present annex es dóna a conèixer una proposta de les tasques a dur a terme per a

3.-

l’execució del present projecte.

A continuació es presenta el pla de treballs de les fases recollides a l’annex núm.8: Estudi de

2.-

EXECUCIÓ DE LES OBRES

PROGRAMA DE TREBALLS

l’organització i desenvolupament de l’obra.

Els plànols de fases es troben al doc. Núm. 2: Plànols, apartat 6.
El present Projecte té per objecte la definició de les obres necessàries per realitzar la reparació
del revestiment estructural i eliminar les filtracions al pou de ventilació d'Havaneres de la línia L9

En el cronograma del Pla de treballs es mostra un termini d’execució de les obres de 3 mesos.

del FMB.
El principal condicionant per el desenvolupament de l’obra és el manteniment del servei de
metro en tot moment. Per aquest motiu les tasques a realitzar en l’àmbit de L4 es duran a terme
en horari nocturn. Les activitats a realitzar al pou de ventilació de L9 no afecten al servei de
metro de la L9 ni la L4 i per tant es podran dur a terme sense limitació d’horari.
Les actuacions a desenvolupar es duen a terme a l’interior del pou i per tant no es preveu cap
afecció en superfície.
Les activitats que es realitzaran en el pou d’Havaneres per a la seva rehabilitació i reparació
tenen dos àmbits d’actuació diferenciats:


Per una banda es treballarà a la zona de topalls de la L4 del metro, tapant les entrades
d’aigua i substituint els tubs del baixants.



D’altra banda s’actuarà al pou de ventilació del la L9 de Pou d’Havaneres per tal d’evitar
l’entrada d’aigua, millorar el drenatge i refer la protecció contra incendis de l’estructura.

Breument, els treballs a realitzar consisteixen a:


Tapar l’entrada d’aigua a L4, a través d’ancoratges i drens, i adequació del sistema de
drenatge.

PLA D’OBRES

2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D'HAVANERES. Codi MS. S1-TM-00509.8-C2
PLANNING D'OBRA
SEMANA 1
ACTUACIONS
FASE 1.1 (L4)

1

Obturació de drens de la galeria de L9 que queden dintre del recinte de L4
Impremeabilització d'ancoratges
Sorrejat de la paret i arrebossat mitjançant morter segellador
Col·locació de membrana en el frontal de L4
Adequació del sistema de drenatge de L4

1d 1
5d 1
5d
1d
8d

Baixada de material

1d 1

2

3

4

5

1

1

1

1

SEMANA 2
6

7

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FASE 2.1. (L9)
FASE 2.2. (L9)
Muntatge bastida
Sorrejat de la paret de la galeria
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Obturació de drens de la galeria de L9
Col·locació de membrana al frontal de la galeria
Adequació sistema de drenatge a frontal de la galeria
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida

2d
2d
2d
1d
2d
7d
1d
2d
2d
1d

Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida

2d
2d
1d
2d
2d
1d

Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Impermeabilització d'ancoratges (4ud)
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida

2d
2d
1d
2d
2d
2d
1d

Muntatge bastida
Sorrejat de l'estructura
Pintat de l'estructura
Projectat de la protecció passiva contra el foc
Impermeabilització d'ancoratges (4ud)
Adequació del sistema de drenatge L4/L9
Desmuntatge bastida
Retirada de la bastida del pou de ventilació

2d
2d
1d
2d
2d
2d
1d
2d

Execució canal perimetral

8d

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

FASE 2.3. (L9)
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

FASE 2.4. (L9)
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

FASE 2.5. (L9)
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

FASE 2.6. (L9)
SEGURETAT i SALUT

1

1

1

1

1

1

1

1
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ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
1.-

INTRODUCCIÓ

3.-

FASES

A continuació es fa una descripció de les feines a desenvolupar en cadascuna de les fases,
tenint en compte que s’actuarà de forma independent a la L4 (en horari nocturn) i en l’àmbit de

El present Projecte té per objecte la definició de les obres necessàries per realitzar la reparació

L9 (sense limitacions d’horari).

del revestiments estructural i eliminar les filtracions al pou de ventilació d'Havaneres de la línia
L9 del FMB.
3.1.- ACTUACIÓ 1. LÍNIA 4
El principal condicionant per el desenvolupament de l’obra és el manteniment del servei de

3.1.1.- Fase 1.1

metro en tot moment. Per aquest motiu les tasques a realitzar en l’àmbit de L4 es duran a terme
en horari nocturn. Les activitats a realitzar al pou de ventilació de L9 no afecten al servei de

Els treballs d’impermeabilització i drenatge en la paret del pou i la llosa del nivell via de línia 4

metro de la L9 ni la L4 i per tant es podran dur a terme en horari diürn.

(cota -8.44) són:

2.-



Obturació de drens de la galeria de L9 que queden dintre del recinte de L4.



Impermeabilització de l’ancoratge per on surt aigua amb resines i verificació que un cop

ZONES I TREBALLS A REALITZAR

tapat l’anterior no surt aigua per cap altre més. Reparar, si s’escau, els que siguin
necessari.

Les activitats que es realitzaran en el pou d’Havaneres per a la seva rehabilitació i reparació



tenen dos àmbits d’actuació diferenciats:


Per una banda es treballarà a la zona de topalls de la L4 del metro, tapant les entrades

mitjançant morter segellador.


d’aigua i substituint els tubs del baixants.


D’altra banda s’actuarà al pou de ventilació del la L9 de Pou d’Havaneres per tal d’evitar

Sorrejat de la paret del sector del topall per procedir a l’arrebossat del frontal de L4
Col·locació d’una membrana en el frontal de L4 per conduir l’aigua que pugui arribar a la
paret cap al drenatge de la llosa.



Adequació del sistema de drenatge de L4.

l’entrada d’aigua, millorar el drenatge i refer la protecció contra incendis de l’estructura.
La realització d’aquestes tasques es farà en horari nocturn per tal de no interferir amb el normal
Breument, els treballs a realitzar consisteixen a:



funcionament de metro a l’ L4.

Tapar l’entrada d’aigua a L4, a través d’ancoratges i drens, i adequació del sistema de
drenatge.

L’entrada de material per actuar a l’àmbit de la línia 4 es farà utilitzant la cua de maniobres de la

Actuacions sobre ancoratges, drens de la galeria, del pou de ventilació del Pou

Línia 4.

d’Havaneres per tal d’evitar l’entrada d’aigua i la conducció de la mateixa, així com per
refer la protecció contra incendis de l’estructura feta malbé per l’efecte de l’aigua.

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
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3.2.- ACTUACIÓ 2. LÍNIA 9



Treballs impermeabilització i drenatge del front galeria de la línia 9:
o

Sorrejat amb sorra de la paret del pou

El procediment a seguir per a la reparació del pou de L9 serà fer el muntatge de la bastida i les

o

Obturació del 50% dels drens de la galeria de L9

actuacions en una quarta part del pou i un cop finalitzat aquest quart es desmunta la bastida i

o

Col·locació de la membrana en el frontal de la galeria.

es munta i actua sobre el següent quart, i així fins a completar el pou sencer.

o

Adequació del sistema de drenatge del frontal de la galeria, segons plànols de
drenatge.

3.2.1.- Fase 2.1



Adequació del sistema de drenatge L4/L9 mitjançant el roscat dels tubs en el forjat de L4
i la col·locació dels nous baixants.

Per tal de poder dur a terme les actuacions al pou de ventilació de L9 és necessari fer arribar



fins al fons del pou el material per al muntatge de la bastida.

Localització d’entrades d’aigua i posterior reparació al llarg de tota la paret vertical del
pou.

Donades les característiques del pou i dels elements de la bastida el més adient per portar el

Un cop acabades les activitats en aquesta part del pou es procedirà al desmuntatge de la

material fins a la llosa de fons és el següent:

bastida.



Retirada parcial entramat metàl·lic en reixa de carrer de la ventilació de L9



Acopi de materials en nivell +30.26

Es procedirà a muntar la bastida en el següent porció del pou i a realitzar les activitats referides



Baixada de bastida i materials per obertura de ventilació de línia 9 fins nivell ventilació

a:

+9.86.


3.2.3.- Fase 2.3



Baixada de bastida des de nivell ventilació +9.86 fins nivell solera -19.26 per obertura de

Treballs d’adequació de la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica que
impliquen:

ventilació de línia 9

o

Muntatge de la bastida

o

Sorrejat amb sorra de l’estructura per tal de deixar al descobert l’estructura

3.2.2.- Fase 2.2

existent

El primer quart on es col·locarà la bastida serà al que està enfrontat amb la galeria de L9. En
aquest es realitzaran:


Treballs d’adequació de la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica que
impliquen:

o

Pintat de l’estructura amb pintura antioxidant

o

Projectat del morter amb base de ciment usat per a la protecció passiva contra el
foc



Adequació del sistema de drenatge L4/L9 mitjançant el roscat dels tubs en el forjat de L4
i la col·locació dels nous baixants.

o

Muntatge de la bastida

Un cop acabades les activitats en aquesta part del pou es procedirà al desmuntatge de la

o

Sorrejat amb sorra de l’estructura per tal de deixar al descobert l’estructura

bastida.

existent
o

Pintat de l’estructura amb pintura antioxidant

o

Projectat del morter a base ciment usat per a la protecció passiva contra el foc
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3.2.4.- Fase 2.4


Es procedirà a muntar la bastida en el següent porció del pou i a realitzar les activitats referides
a:

Adequació del sistema de drenatge L4/L9 mitjançant el roscat dels tubs en el forjat de L4
i la col·locació dels nous baixants.



Treballs d’adequació de la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica que

Un cop acabades les activitats en aquesta part del pou es procedirà al desmuntatge de la

impliquen:

bastida i portar-la fins a la superfície seguint el mateix recorregut que es fa fer per entrar-lo.

o

Muntatge de la bastida

o

Sorrejat amb sorra de l’estructura per tal de deixar al descobert l’estructura

3.2.6.- Fase 2.6

existent
o

Pintat de l’estructura amb pintura antioxidant

En aquesta fase es desenvoluparan la resta d’activitats que permeten completar l’adequació del

o

Projectat del morter amb base de ciment usat per a la protecció passiva contra el

sistema de drenatge:

foc




Localització d’entrades d’aigua i posterior reparació al llarg de tota l’escala metàl·lica.

Execució de canal perimetral al fons del pou per recollir i conduir les aigües cap al pou
de bombes:

Adequació del sistema de drenatge L4/L9 mitjançant el roscat dels tubs en el forjat de L4

o

Reparació, neteja i eliminació de la carbonatació en l’àmbit del canal.

o

Reblert per formació de pendents, aixecament muret acabat amb peça de remat.

i la col·locació dels nous baixants.

Un cop acabades les activitats en aquesta part del pou es procedirà al desmuntatge de la
4.-

bastida.

PLÀNOLS

En el Document núm. 2: Plànols, capítol 6 es troben grafiades les fases descrites a aquest
3.2.5.- Fase 2.5

annex.

Es procedirà a muntar la bastida en la última porció del pou i a realitzar les activitats referides a:


Treballs d’adequació de la protecció contra incendis de l’estructura metàl·lica que
impliquen:
o

Muntatge de la bastida

o

Sorrejat amb sorra de l’estructura per tal de deixar al descobert l’estructura
existent



o

Pintat de l’estructura amb pintura antioxidant

o

Projectat del morter a base ciment usat per a la protecció passiva contra el foc

Localització d’entrades d’aigua i posterior reparació al llarg de tota l’escala metàl·lica.
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ANNEX NÚM. 9: GESTIÓ DE RESIDUS
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Una de les principals novetats aportades per aquest Real Decret és la inclusió en els

1. INTRODUCCIÓ

projectes d’obres d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició on es
desenvolupin els següents continguts:

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat
de residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de

−

L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que s’han de
generar en l’obra, expressada en tones i en metres cúbics, codificats d’acord amb

la demolició d’immobles i infraestructures antigues.

la llista europea de residus.
Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i
específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per
a la seva producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització,

−

Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.

−

Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els

reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació.
Així, entre els antecedents normatius que recullen la necessitat de regular aquest aspecte a

residus que es generen en l’obra.

nivell estatal, destaca el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD)
2001-2006 com a primer document en el que s’establia la necessitat d’elaborar una
normativa específica per aquests residus (posteriorment es va elaborar el II PNRCD 2008-

−

Les mesures per a la separació dels residus en l’obra.

−

Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la

2015). Tanmateix cal esmentar també la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls
contaminats, permet al Govern fixar disposicions específiques i relatives a la producció i

separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i

gestió de diferents tipus de residus.

demolició dins de l’obra.
A nivell català, destaca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya
(PROGROC), aprovat mitjançant el Decret 89/2010 de 29 de juny i que es configura com

−

l’instrument de planificació, ordenació territorial, econòmica i mediambiental de les

Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en
relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres

infraestructures i activitats dedicades a la gestió de residus de la construcció. Actualment, la

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

normativa vigent es basa en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga les anteriors disposicions en
aquesta matèria.

−

Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició
que ha de formar part del pressupost del projecte en un capítol independent.

Atesa la necessitat d’actualitzar la regulació dels residus de la construcció, sorgeix el Real
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, que com a legislació bàsica, estableix les bases per a l’elaboració

2. OBJECTIU I METODOLOGIA

d’altres normatives més específiques i proporciona un marc comú quant a la gestió de
residus en el conjunt de l’estat.

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció del Pla de gestió de
residus per al "Projecte constructiu de rehabilitació i reparació del Pou d’Havaneres ".
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D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra, es realitza una

Taula 1. Qüestionari de prevenció de residus en fase d’obra.

estimació de la quantitat dels mateixos a partir del tipus d’obra projectada. Seguidament, es
desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de residus a l’obra, així com les

Fitxa per a senyalar les accions de minimització i prevenció en
Sí
fase d’execució de les obres

operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus. Finalment, s’ha valorat

1

econòmicament el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda,

2

el que es presenta en l’Apèndix 1.
3

3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
4

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que
asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels

5

mateixos, també s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el
volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials
dins la mateixa obra.
6

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les
mesures que a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de
l’obra o bé a algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals

7

en relació a la minimització i prevenció dels residus es realitza a través del següent
qüestionari, a mode de control de bones pràctiques:

8

9
10

Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables
durant els treballs?
S’impartiran jornades de formació als treballadors i subcontractes per a
incentivar la col·locació dels residus al contenidor o espai habilitat
corresponent (segons el tipus de residu)?
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-los al seu ús i
s’intentarà optimitzar la quantitat de materials utilitzats, ajustant-los als
estrictament necessaris per a l’execució de la obra?
Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o
amb envasos d’una certa magnitud que permetin reduir la producció de
residus d’embalatges?
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes
amb sistemes d’embalatge que tendeixin a minimitzar residus o en recipients
fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser retornats o,
como a mínim, reutilitzats?
S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions
establertes en el Projecte, subministrats pels fabricants que ofereixin
garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que generen en
l’obra els seus propis productes (pactant prèviament el percentatge i
característiques dels residus que s’acceptaran como retorn) o, si això no es
viable, que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adequada
dels residus produïts?
Es planificarà l’obra per a minimitzar els sobrants de terra i s’aplicaran les
mesures adequades d’emmagatzematge per a garantir la qualitat de les terres
destinades a reutilització?
S’aprofitaran els talls de material i s’intentarà realitzar aquests talls amb
precisió, de materials como peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i
altres materials d’instal·lacions (cables elèctrics,...), de forma que les dues
parts es puguin aprofitar?
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de desaprofitar-se amb
elements de protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)?
Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de
materials in situ amb objecte d’evitar errors i, conseqüentment, residus?

No









































Font: Elaboració pròpia.

4. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS
4.1.

Introducció

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en
funció de la tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els
residus previstos mitjançant el Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva
naturalesa (especial, no especial o inert) i les seves possibles gestions (valoritzacions o
tractaments).
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Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una

Taula 2. Classificació dels residus generats en la construcció.

estimació de les quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de

RESIDU

ORIGEN

CODI
RESIDU

CODI
VAL

CODI
TDR

NE

Residus, elaborat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC).
ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ

4.2.

Tipologia de residus

ENVASOS QUE CONTENEN
SUBSTÀNCIES PERILLOSES O
ESTAN CONTAMINATS PER
AQUESTES

Revisió i disseny del sistema de drenatge.

PLÀSTIC

-

Assolir les condicions de durabilitat necessàries per tal de que no es degradi

MESCLES
MUNICIPALS

-

Valoració detallada de les obres projectades.

Per a aconseguir aquests objectius es procedirà a :
-

Reduir al mínim o eliminar les filtracions d'aigua que es produeixen per la
galeria de connexió i per les parets.

-

Reparar i adequar tot el sistema de drenatge de la part inferior del pou
(baixants, canaletes, mitges canyes perimetrals,...).

-

Avaluar l'estat de tota l'estructura, especialment de les parts metàl•liques.

-

Retirar l'ignifugat i posterior reposar en aquells elements on l'adherència

DE

RESIDUS

RESIDUS
BARREJATS
DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

150101

• Restes

V11, V51,
T12
V85, V61

E

X

V51

T21, T36,
T13

170201

V15, V61

-

X

• Obra civil millores del pou

170203

V12

T12

X

• Activitats diverses

200301

-

T21, T12,
X
T62, T36

• Retirada material existent

170904

V71

T15

d’embalatges 150110
substàncies perilloses

• Restes d’embalatges

Les obres del projecte corresponen a garantir el correcte comportament estructural.
-

• Obra civil millores del pou

• Fustes d’encofrats

FUSTA

l’estructura.

CLASSIFICACIÓ

X

X

VAL: Codi valorització; TDR: Codi tractament i deposició del rebuig segons l’Agència Catalana de Residus
Classificació: Residu no especial (NE); Residu Especial (E), Inert (I)
Font: Elaboració pròpia.

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i
la gestió dels residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que
aquesta norma és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre
d’altres, de les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o
rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

s'hagi vist afectada per les filtracions d'aigua. Pintura i reposició del
revestiment ignífug afectat.

4.3.

Quantificació dels residus generats

Bàsicament els residus que es generen provindran del xorreig amb sorra de l’estructura
actual per extreure el recobriment actual de l’estructura metàl·lica, correspon a un producte

En aquest apartat es presenta una estimació de la quantitat dels residus especificats en

que en la major part serà de material cimentós i guix, que junt amb la sorra del xorreig

l’apartat anterior que es preveu que es generin durant l’obra.

seran bàsicament el 94% dels productes de residu que es generaran.

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha
previst que es generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de
Residus.
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA

A la taula següent es mostren les quantitats de residus estimats:

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de
Taula 3. Quantitat estimada de residus produïts.

preveure i minimitzar la producció de residus.

RESIDU

CODI

QUANTITAT ESTIMADA
M

3

Tn

5.1.

Mesures genèriques de minimització de residus

ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ

150101

0.09

0.08

ENVASOS
QUE
CONTENEN
SUBSTÀNCIES
PERILLOSES O ESTAN CONTAMINATS PER
AQUESTES

150110

0.26

0.13

FUSTA

170201

0.66

0.39

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons

PLÀSTIC

170203

0.23

0.21

la seva naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu

MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS

200301

0.88

0.79

reciclatge. Es tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i

170904

17,64

24,65

perillosos segons la seva naturalesa.

19,76

26,25

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les

RESIDUS BARREJATS
ENDERROC
TOTAL

Font: Elaboració pròpia.

DE

CONSTRUCCIÓ

I

obres són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels
aspectes més rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja
que facilita la identificació de la producció de residus en cada fase d’obra i permet
preveure el reciclatge del rebuig en altres fases.

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir
en compte en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus.

5.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l'obra

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que
s’han tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran
de tenir en compte també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són
les següents:
—

Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es
generaran en l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present
Apèndix és preveure i quantificar les fraccions de residu que es generaran amb
la finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva gestió.
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—

—

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per

—

Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes)

a l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és

coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les

origen de més residus sobrants d’execució.

directrius del Pla de residus.

Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que

—

Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en
les fases de projecte i de programació.

romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la
finalitat d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus.
—
—

Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el

Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra,

nombre de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es

especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es

posin a l’obra, ja que un cop usats es convertiran en residus.

barregin amb els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de
residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de

—

reutilització o reciclatge.

—

Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la

Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que
puguin inutilitzar-los.

—

Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant.

quantitat i millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per

A més, la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen

una banda, el present Annex sobre la gestió dels residus generats durant

els residus.

l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o
gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana
l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió.

—

El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més
eficaç de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control
des del primer moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge,

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions

perquè si es mesclen amb altres de diferents, la posterior separació incrementa

amb el personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió

els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge.

dels residus i els aspectes relacionats amb la seva minimització.
—

descontrolades.

5.1.2. Fase d'execució de l'obra

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les
següents:
—

Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes

—

Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos,
separant-los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament
classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor

Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de

autoritzat en completi la valorització.

l’obra, l’interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.
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—

Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta.

productes de l’obra es faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins

Els recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió

l’obra.

que transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i
les accions a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament

—

descontrolat o una caiguda de material.

—

Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus

perillosos.

—

imprevistos i el malbaratament de materials durant l’execució de l’obra.

5.2.

Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la
construcció davant l’adquisició de materials nous.

Mesures específiques de minimització de residus
—

Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant
les fitxes de seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les

5.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials a l'obra

condicions atmosfèriques, etc.

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge
fins a la utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en

Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment

—

Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o
reciclats propers a la ubicació de l’obra.

el cas que es realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits,
aquests es convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents

5.2.2. Restes i sobrants de formigó

mesures:
—

Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de

d’execució de l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que

formigó i la neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja,

comportaria una disminució de la superfície disponible per altres tasques i un

situats a les proximitats de les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les

augment del risc que part del material es faci malbé i esdevingui un residu.

formigoneres (accessos), seguint els criteris següents:
—

—

Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus

Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si
s’utilitzen contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys

innecessaris en espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra.

pràcticament plans, sense risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les
zones de pas de les formigoneres i sempre dins de l’àmbit de la pròpia obra.

—

Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines
mitjançant lones i/o elements separadors del sòl.

—

Les

basses

de

recollida

de

sobrants

de

formigó

hauran

de

ser

impermeabilitzades. En el cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser
—

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un

estancs.

apartat en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i
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—

Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies

—

L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir
qualsevol possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del

amb freàtics elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua.

parc de maquinària.
—

Se senyalitzarà convenientment la seva ubicació.
—

L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de
contaminants al substrat o a les aigües superficials.

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les
quantitats necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran
sempre que sigui possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc.

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert.

5.2.3. Parc de maquinària

6. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
6.1.

Consideracions generals

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels
residus en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona
separació en origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre

per valoritzar els residus externament.

aquesta no està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la
zona en la que es duran a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per

podran donar lloc a la generació d’una certa quantitat de residus.

assegurar una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra:

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la

—

Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de
Residus de Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra.

identificació prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació
de les tasques de manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es
concreten de la següent manera:
—

—

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla

Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la

de Residus.

flota de vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat.

—

Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i

Realitzar sessions informatives al personal de l’obra on s'exposin les

—

Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els
contenidors adequats per a cada residu.

maquinària al taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades
en àrees prèviament delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball
amb plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl.

—

Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el
moviment dels residus per evitar que quedin restes descontrolades.
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—

Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que

descontrolades.

hauran de ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un
abocador específic.

—

Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal
d’evitar contaminacions.
Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada

—

Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en

l’obra i, per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en

el moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i

l’apartat de tractament extern dels residus.

protegits, en emplaçaments específics dins l’obra.

—

El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la

residus.

seva tipologia i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent
fitxa s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels

—

En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat

residus.

perquè complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus
degudament segellada.
Taules 4 i 5. Fitxa resum de la gestió dels residus dins l’obra.

—

Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un
període de cinc anys.

6.2.

Residus no especials

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de
residus ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges
des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta
manera es minimitzen els residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el
reciclatge.
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a
l’obra.

Separació segons
tipologia de residu

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:
Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5T
Paper i cartró: 0,5T

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Reciclatge de residus
petris inerts en la mateixa Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):
(m3):
obra
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de
residus petris)
(kg):
(m3):
Senyalització dels
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
contenidors
continguin, d’acord
Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i
runes)

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Especials

Inerts

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:
− 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 del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 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.
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants,
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
Contenidor per inerts barrejats
Contenidor per inerts ceràmica

Contenidor per inerts formigó
Contenidor per altres inerts

Contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

No Especials

Contenidor per metalls

Contenidor per fustes

Contenidor per plàstic

Contenidor per paper i cartró

Contenidor per residus orgànics

Contenidor per...

No especials barrejats

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
NoEspecials 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

Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

Ferralla

Paper i cartró

Plàstic

Cables elèctrics

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.

Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+No Especials

Font: Elaboració pròpia.

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats
Inerts + No Especials:
Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor
que li faci un tractament previ.

Font: Elaboració pròpia.

En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra
plantejada així com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un
espai destinat a la seva classificació
Els residus es gestionaran a mesura que es generin a través del gestor autoritzat, pel que
no es contempla la instal·lació de contenidors donades la tipologia de l’obra.
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Condicions generals d’emmagatzematge:
—

Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats,

Condicions generals d’emmagatzematge:
—

per tal d’evitar una mala segregació de residus.

El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar
que els residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la
zona,

—

recipients

estancs,

etc.)

i

a

resguard

de

les

inclemències

meteorològiques.

Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua
preferiblement.
—

—

—

El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de

Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones

prevenció i contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids

properes a la xarxa de sanejament de la zona.

(muret de seguretat, material absorbent, etc).

Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels

—

La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes

residus donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988,

i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus.

comprovant específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici
d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.

—

Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys.
—

—

Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de
manera que no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la
recollida de residus assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que
hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de

—

Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a
sis mesos. En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació

l’obra.

de producció de residus especials i la durada de l’obra, es sol·licitarà a

6.3.

l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent d’emmagatzematge

Residus especials

de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos.
La generació de residus especials o perillosos (aerosols, absorbents, envasos que
contenen substàncies perilloses, terres contaminades) es preveu que serà baixa tenint en
compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar
en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions:

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els
següents:
—

1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i
altres residus especials.
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A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir

7. OPERACIONS DE REUTILIZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE
RESIDUS

directament de les activitats d’obra.

7.1.

Consideracions generals

Taula 6. Model d’inventari de residus perillosos per a les activitats de nova construcció.

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en
TIPUS DE RESIDU

S’ha detectat?

Quantitat

SI

tn

Codi CER
NO

m3

primer lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser
ut

reutilitzats dins de la mateixa obra.

RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIAL DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ
Envasos que contenen substàncies perilloses
contaminats per aquestes (pintures, vernissos,
silicones, aerosols, etc)

o estan
adhesius,



150110



Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització
o reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ FFDU I DEL DECAPAT O L’ELIMINACIÓ
DE PUNTURES I BARNISSOS

seva transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats,
reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.).

Residus del decapat o eliminació de pintura que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080117





Residus de decapat o desvernitzants

080121





L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses

080111





l’abocament controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats.
Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals

RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

Dissolvent (inclòs el tricloroetilè)

070103
070403
070404

/
/





s’emmarca legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa
vigent es basa en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLATS (INCLOSOS ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)

de la Llei reguladora dels residus, que deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i

Residus d’adhesius i segellats que contenen dissolvents orgànics
o altres substàncies perilloses

el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la

040409





construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la

RESIDUS DE LS FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
Residus que contenen substàncies perilloses

070216





construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i

ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Restes de desencofrants

construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

170903





sòls contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

170903




A continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada
fase de l’obra, es concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles.

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
Tubs fluorescents i bombetes de vapor de mercuri defectuoses

170903





.......

Font: Elaboració pròpia.
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7.2.

Reutilització dels residus

un abocador controlat autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els
residus són perillosos, hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins
de la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental,

productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè
deixin de representar una amenaça per al medi.

sinó també des del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els
residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu,
atès que es tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i
per tant no es tracta en el present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en
l’annex ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora
de terrenys o per a la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la
gestió a través d’un abocador de terres i runes.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la
seva perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o
bé dipositar-los en un abocador específic.

7.3.

Tractament extern dels residus

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor
autoritzat, essent els següents: valorització i eliminació.
Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels
recursos continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos
processos: el reciclatge i la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions
realitzades amb els residus amb la finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que
la valorització energètica fa referència a les gestions d’aprofitament energètic dels residus
com a combustibles.
Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran
dipositats en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en

GESTIÓ DE RESIDUS
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8. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A
Taula 7. Gestió externa de residus.

L’OBRA

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons tipologia

Inerts

Identificar les empreses recicladores, plantes de transferència o dipòsits propers a
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Gestor

Quantitat estimada

m

3

Tones

Codi

Observacions

Nom

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus
de residu. Per tal d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents
accions:

Reciclatge
Planta de transferència

—
Planta de selecció
Dipòsit

dels residus: restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc.
17,64

Residus No Especials

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta

24,65

E-174.96

Gestor

Quantitat estimada

m3

Tones

CESPA, Gestión de
residuos,S.A.

Codi

Runes

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus

Observacions

orgànics, llaunes i plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix

Nom

Reciclatge:

el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, fusta i altres es podran

Reciclatge de metall

aplegar separadament.

Reciclatge de fusta

0,66

0,39

E-174.96

Reciclatge de plàstic

0,23

0,21

E-174.96

Reciclatge de paper-cartró

0,09

0,08

E-174.96

CESPA, Gestión de
residuos,S.A.
CESPA, Gestión de
residuos,S.A.
CESPA, Gestión de
residuos,S.A.

Rec. i reutilització de
fustes (V15)
Reciclatge de plàstics
(V12)
Reciclatge de paper i
cartró (V11)

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts
nets generals de l’obra, almenys, un cop per setmana.

Reciclatge cables

—

Planta de transferència

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Identificació del residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de

Reciclatge de selecció

Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Reciclatge de selecció

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el
Dipòsit

0,88

0,79

E-840.03

Gestora de Runes de la
Construcció, S.A. (Paratge
de la crta. Vallensana)

Residus barrejats

condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar
correctament des del començament de la fase constructiva.

Planta compostatge

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats
Residus Especials

Gestor

Quantitat estimada

m3

Tones

Codi

Observacions

i de la correcta gestió de cadascun d’ells.

Nom
Envasos de

Instal·lació de gestió de residus especials

0,26

0,13

E-870.04

Gestión de residuos substàncies perilloses
contaminantes, SL (V51), i altres residus

Gestió de residus no especials:

especials
Instal·lació de gestió de residus especials

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent:

Dipòsit controlat per a residus perillosos

—
Font: Elaboració pròpia.

Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i
abassegament de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs
d’obra.

GESTIÓ DE RESIDUS
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Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per

basses realitzades directament al terreny), o bé col·locar contenidors

tal d’aconseguir:

estancs.

a)

La

mínima

afecció

visual

de

les

zones

d’abassegament

i

—

d’aplec d’aquests materials almenys, dos cops per setmana.

emmagatzematge,
b)

Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de

Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc

Gestió de residus especials:

terres,
S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions
c)

La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels

següents:

límits físics de l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de
sanejament, a excepció que es disposi d’un permís exprés de l’autoritat

—

Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els
contenidors o zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de

competent.

deposició estaran situats en una zona delimitada i clarament senyalitzada.
—

Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant
etiquetes de gran format i resistents a l’aigua.

—

Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on
no estiguin en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal

—

Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels

(impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.).

residus ja que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i
transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus.

—

Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret
de seguretat, material absorbent, etc.).

—

Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys.
—

—

S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les

L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les
inclemències meteorològiques.

formigoneres i els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat
en la localització de punts específics de recollida definits prèviament. Les zones

—

manera que no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

de recollida i neteja de les formigoneres hauran de complir les següents
condicions:
a)

Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de

—

La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988,

Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts.

comprovant específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici
b)

Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés.

c)

Senyalitzar-les convenientment.

d)

Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació

d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
—

El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos.

del sòl (làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de

GESTIÓ DE RESIDUS
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9. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA

10. VALORACIÓ ECONÒMICA

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització

El pressupost de la gestió de residus, calculat a partir del Banc de Preus Infraestructures

obligatòria per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors

Obra Civil 2015, ascendeix a 1.033,39 € (Mil trenta-tres euros amb trenta-nou cèntims)..

abans de la seva incorporació, que inclogui proves de comprensió.
A l’Apèndix 1 que es presenta a continuació s’adjunta el desglossament del pressupost, on
es justifica el cost de cadascuna de les partides associades a la gestió de residus i els
El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent:

—

Normativa d’aplicació

—

Tipologia de residus: no especials i especials.

—

Identificació de les activitats generadores de residus

—

Organització de l’obra: punts de recollida en obra.

—

Mesures de gestió:

—

o

Separació i emmagatzematge de residus.

o

Eliminació dels residus.

amidaments considerats.

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en
el present estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte.

Mesures d’actuació davant abocaments accidentals.

GESTIÓ DE RESIDUS
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APÈNDIX 1. ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ
DE RESIDUS
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Amidaments
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PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS
01
03
01

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
NUM. CODI
1

I2R24200

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

OBRA
PROJECTE
CAPITOL

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

NUM. CODI

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,090

2

Fusta

0,660

0,660 C#*D#*E#*F#

3

Plàstic

0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

4

Envasos amb substàncies perilloses

0,260

0,260 C#*D#*E#*F#

5

Residus municipals

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#

6

Residus barrejats de construcció i
enderroc

17,640

17,640 C#*D#*E#*F#

01
03
02

I2R540R0

1

[D]

[E]

[F]

0,260

kg

TOTAL

1

Fórmula

[D]

4

[E]

[F]

0,090

TOTAL

2

Fusta

0,660

0,660 C#*D#*E#*F#

3

Plàstic

0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

4

Residus municipals

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#

Tipus

m3

Residus barrejats de construcció i
enderroc

[C]

17,640

[D]

[E]

[F]

0,130

Num. Text

[E]

[F]

5

1,860

TOTAL

0,660

TOTAL

Fórmula

130,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

130,000

TOTAL

Fórmula

0,230 C#*D#*E#*F#
0,230

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

Paper/cartró

[C]

[D]

[E]

[F]

0,090

TOTAL

Fórmula

0,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat
Tipus

[D]

0,230

m3

Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

I2RA8580

m3

Num. Text

1

[C]

1.000,000

Plàstic

I2RA6960

TOTAL

0,660 C#*D#*E#*F#

0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

[F]

Fórmula

Paper i cartró

m3

[E]

TOTAL AMIDAMENT

0,260

1

I2R540M0

[D]

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses

I2RA6770

1

3

[C]

0,660

Num. Text

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de
capacitat
[C]

Tipus

0,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat

Num. Text

m3

Fusta

I2RA8E00

1

3

[C]

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES
GESTIÓ DE RESIDUS
DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

17,640

DESCRIPCIÓ

Num. Text

m3

m3

1

19,760

DESCRIPCIÓ

Tipus

I2RA6890

2

UA

Num. Text

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES
GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DEL RESIDU

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses

I2R540D0

1

01
03
03

0,090 C#*D#*E#*F#

UA

Num. Text

2

Fórmula

Paper i cartró

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

OBRA
PROJECTE
CAPITOL

Pàg.:

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

UA

Num. Text

NUM. CODI

AMIDAMENTS

1

1

Residus de construcció barrejats

2

Residus municipals

0,090

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

17,640

17,640 C#*D#*E#*F#

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18,520

Fórmula

17,640 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

Pressupost
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Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES

PROJECTE

03

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPITOL

01

CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

NUM. CODI
1

I2R24200

TOTAL

UA
m3

CAPITOL

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

AMIDAMENT

IMPORT

22,00

19,760

434,72

434,72

01.03.01

OBRA

01

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES

PROJECTE

03

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPITOL

02

TRANSPORT DEL RESIDU

NUM. CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2R540R0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 4)

180,08

0,260

46,82

2

I2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de
capacitat (P - 2)

45,49

1,860

84,61

3

I2R540M0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat (P - 3)

16,94

17,640

298,82

TOTAL

CAPITOL

OBRA

01

PRESSUPOST RESIDUS HAVANERES

PROJECTE

03

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPITOL

03

NUM. CODI

430,25

01.03.02

UA

DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

8,36

0,660

5,52

2

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,09

130,000

11,70

3

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00

0,230

0,00

4

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00

0,090

0,00

5

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

14,03

18,520

259,84

TOTAL

CAPITOL

01.03.03

277,06

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

Resum de Pressupost
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PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPITOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.03.01
CLASSIFICACIÓ A L'OBRA
434,72
CAPITOL

01.03.02

TRANSPORT DEL RESIDU

430,25

CAPITOL

01.03.03

DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

277,06

PROJECTE

01.03

GESTIÓ DE RESIDUS

1.142,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.142,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE
01.03
GESTIÓ DE RESIDUS
1.142,03
OBRA

01
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I - PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

I2R24200.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de
Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el
límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO
105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de
les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions
següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a
l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu
que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del
seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i

GESTIÓ DE RESIDUS – Apèndix núm. 2 Plec de les partides de residus

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2R540R0,I2R540D0,I2R540M0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
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i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i
la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal
indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
l'abocador.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2RA6890,I2RA8E00,I2RA6770,I2RA6960,I2RA8580.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
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residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
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ANNEX NÚM. 10: PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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1.-

MEMÒRIA

2.-

METODOLOGIA DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Pla de Control de Qualitat es tracta de que els assaigs que es facin garanteixin

L’Objecte principal del present annex és recopilar, seleccionar i estudiar totes les dades i

que els materials i les unitats d’obra compliran les condicions exigides pel que fa a la seva

informacions disponibles a nivells d’antecedents i sobre l’estat actual de la zona objecte

qualitat.

d’estudi.

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats

2.1.- METODOLOGIA D’APLICACIÓ

relacionades amb l’execució d’aquesta obra.

Es farà la recepció dels materials abans de la seva instal·lació i els corresponents assaigs.
De tots els assaigs i mesures de qualitat se’n lliuraran tres exemplars a la D.O.

Per realitzar el següent pressupost de control de Qualitat s’ha utilitzat el programa TCQ 2000
(mòdul de Qualitat), el qual obté els assaigs a realitzar a partir del pressupost de l’obra, a base

2.2.- RECEPCIONS

d’associar a cada partida els assaigs que convinguin.

De tots els materials emprats a l’obra, s’escolliran mostres per la D.O. les quals seran
recepcionades pels tècnics de l'Empresa Homologada escollida.

S’ha utilitzat el Banc de criteris 2015 d’obra civil i edificació i el banc de preus utilitzat ha
2.3.- INSPECCIONS I MESURES DE QUALITAT.

estat el de preus de referència 2015.

Un cop recepcionats els materials es portaran a terme, per tècnics de l’empresa homologada
Val a dir que ha estat important la feina posterior d’un tècnic per tal de poder establir les

escollida, les inspeccions i mesures de qualitat que dictamina el pla de control.

associacions correctes i les freqüències adients. A partir d’això s’ha obtingut el pla de qualitat
de l’obra i un pressupost dels assaigs a realitzar en format TCQ 2000.

2.4.- CERTIFICATS
El Contractista lliurarà de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les

emesos per empreses acreditades.

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta
Igualment es lliuraran els catàlegs de tots el materials emprats a l’obra.

del pla de control de qualitat.
Es tracta d’un projecte de reparació d’una infraestructura existent, i dels resultats obtinguts es
desprèn que el desglossament del pressupost d’assaigs de qualitat és el següent:

3.-

ACREDITACIONS DELS LABORATORIS D’ASSAIGS



Tractaments en estructura metàl·lica

44,32 %

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els



Impermeabilització de les parets del pou

40,23 %

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran



Drenatge del pou

15,45 %

d’estar acreditats en els següents apartats:

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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GRUPS D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTUAL (EH)

-

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer

4.-

PLA D’ASSAIGS I PRESSUPOST

La documentació que s’adjunta en els apartats 5 a 9 correspon a:

(EHA)
-

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC)



Llistat del pla d’assaigs incloent especificacions

-

Àmbit de control del formigó fresc (EHF)



Llistat resum del pla d’assaigs



Llistat del pressupost del pla d’assaigs



Llistat resum del pressupost del pla d’assaigs (per imports i percentatges)



Llistat últim full del pressupost del pla d’assaigs

GRUPS D’ÀMBITS DE VIALS (VS)

-

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG)

-

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

Finalment el pressupost de control de qualitat ascendeix a CINC MIL SIS-CENTS DISSET
EUROS, AMB SETANTA CÈNTIMS 5.617,70 € (PEC sense IVA), el que representa un

GRUPS D’ACER PER A ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ (EA)
-

Àmbit de perfils d’acer per a estructures (EAP)

-

Àmbit per a soldadura de perfils estructurals d’acer (EAS)

1,28% sobre el PEC total del projecte sense IVA que és de 422.980,72 €.

GRUPS D’ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM)

-

Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC)

-

Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH)

-

Àmbit de control dels materials de paviments i revestiments de peces ceràmiques
(APC)

-

Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH)

-

Àmbit de control de morters per a paleteria (AMC)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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5.-

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

LLISTAT PLA D’ASSAIGS
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Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

´HAVANERES. Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

OBRA
PROJECTE

01 Pressupost POU HAVANERES
01 ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL
SUBCAPITOL

01 ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4
02 IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

G4ZD0021

Planejament

Pàgina:

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra,
material i medis auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un rendiment estimat de 16 kg/ml (P - 9)

Tipus de Control:

1

320,000 Kg

Control de recepció

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

89,30

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0F12304

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma
UNE 67-027-84

0,00

65,53

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0F1670X

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-1

0,00

173,22

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

0,00

84,38

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0721101

Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de
beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08

0,00

94,74

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

K894GBJ0

J0722302

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445

0,00

44,11

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

01
01
02
01

G773U010

0,00

451,20

0,00

Si

1

0,000

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del pou, totalment col·locada (P - 13)

Tipus de Control:

1,0000

Global

60,000 m2

Pressupost POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació antioxidant (P - 66)

Tipus de Control:

Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment

Assaig d'identificació i composició de làmines bituminoses, segons UNE 104402

0,00

96,84

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7111102

Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina
bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE_EN 1848-1 i UNE_EN
1849-1

0,00

66,58

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

Control de recepció

J89Z3B06

Determinació de la resistència a la boira salina d'un recobriment (làmina o pintura), segons
la norma UNE-EN ISO 9227

1,00

208,41

208,41

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J89Z430F

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE_EN_ISO
2409 1996

1,00

56,94

56,94

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J89ZM105

Determinació de la resistència a la inmersió en aigua d'una mostra de pintura, segons la
norma UNE_EN_ISO 2812-2

1,00

139,10

139,10

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J89ZR208

Determinació de la resistència als àlcalis del ciment d'una pintura per a senyalització,
segons la norma UNE EN_ISO 2812-1

1,00

50,24

50,24

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J89ZU010

Determinació de la resistència a l'humitat per condensació continua d'aigua, segons la
norma UNE-EN ISO 6270-1

1,00

50,00

50,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control
per

Pàgina:

2

Determinació del doblegament d'una mostra de làmina
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281 (6-4)

a

0,00

57,70

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7114103

Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència d'una
mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281
(6-3) 1R

0,00

61,16

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7116106

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

0,00

111,73

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J711810D

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina bituminosa,
segons la norma UNE 104-281 (6-16)

0,00

770,49

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J711G107

Determinació de la estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa, segons la
norma UNE 104-281 (6-7)

0,00

43,29

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

0,00

377,96

0,00

Si

1

0,000

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment de 10
mm de gruix aplicat en una capa. (P - 4)

Tipus de Control:

Tipus de Control:

Tipus de Control:

1,0000

0,00

84,38

0,00

Si

1

0,000

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4 (P - 3)
Control de recepció

Planejament

Pàgina:

4

Control d'obra acabada

50,00

5,66

283,00

1

50,000

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 14)

Tipus de Control:

M

1,0000

Tram

2.500,000 m2

Control de recepció

J7C28003

Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma
UNE 53-126

1,00

76,01

76,01

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7C2X00V

Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma
UNE-EN 13501-1

1,00

1.021,08

1.021,08

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7D52800

Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de material
amb base de ciment.

1,00

20,62

20,62

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7D5480D

Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament de plaques de material
cimentós, segons la norma UNE-EN 12667:2002

1,00

414,31

414,31

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7D55807

Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de material cimentós,
segons la norma UNE_EN_ISO 845

1,00

25,78

25,78

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7D56800

Determinació de la resistència a compressió d'una mostra d'aïllament de plaques de
material cimentós

1,00

74,72

74,72

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7D57800

Determinació de la resistència a flexió d'una mostra d'aïllament de plaques de material
cimentós per aïllament al foc

1,00

69,37

69,37

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

Global

76,800 m2

1,0000

Operacions de Control

Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE_EN_ISO 2808

G7D2N723

Control de recepció

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

E619A54L

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

J89ZSH0M

Control d'obra acabada

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la
realització d'inspecció i informe final.

E786N1D0

J071530C

bituminosa

Planejament

J7113104

J5V11151

2.500,000 m2

Control de recepció

J7111101

Tipus de Control:

3

0,00

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

J0723300

Pàgina:

Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

J071530C

Control d'execució

Planejament

J0F11707

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

Tipus de Control:

Operacions de Control

Estadístic

14,000 m2
OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
01
02
02

Pressupost POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
G4ZD0021

Operacions de Control

Planejament

Pàgina:

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra,
material i medis auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un rendiment estimat de 16 kg/ml (P - 9)

Tipus de Control:

5

1.120,000 Kg

Control de recepció

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00

84,38

84,38

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0721101

Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de
beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08

1,00

94,74

94,74

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0722302

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445

1,00

44,11

44,11

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0723300

Control d'execució

Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment

G773U010

1,00

451,20

451,20

Si

1

0,000

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del pou, totalment col·locada (P - 13)

Tipus de Control:

1,0000

Global

234,000 m2

Control de recepció

Assaig d'identificació i composició de làmines bituminoses, segons UNE 104402

1,00

96,84

96,84

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7111102

Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina
bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE_EN 1848-1 i UNE_EN
1849-1

1,00

66,58

66,58

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

Determinació del doblegament d'una mostra de làmina
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281 (6-4)

1,00

bituminosa

per

a

E619A54L

57,70

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

Tipus de Control:

6

J7114103

Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència d'una
mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281
(6-3) 1R

1,00

61,16

61,16

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J7116106

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1

1,00

111,73

111,73

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J711810D

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina bituminosa,
segons la norma UNE 104-281 (6-16)

1,00

770,49

770,49

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J711G107

Determinació de la estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa, segons la
norma UNE 104-281 (6-7)

1,00

43,29

43,29

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

1,00

377,96

377,96

Si

1

0,000

1,0000

Global

Tipus de Control:

J5V11151

Control d'obra acabada

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la
realització d'inspecció i informe final.

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
01
02
03

ED15B871

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(P - 5)

Tipus de Control:

JDV11115

E5ZH5DJ4

Pressupost POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)
120,000 m

Control d'obra acabada

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

1,00

393,75

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 1)

393,75

Si

1

0,000

1,0000

Global

20,000 u

393,75

0,00

Si

1

0,000

1,0000

Global

64,000 m2

Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

1,00

89,30

89,30

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0F12304

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma
UNE 67-027-84

1,00

65,53

65,53

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

J0F1670X

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-1

1,00

173,22

173,22

Si

1

0,000

1,0000

Estadístic

G450N005

Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de pendents en canaleta de desguàs, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 6)

J060120G

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00

15,44

61,76

Si

4

0,000

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment de 10
mm de gruix aplicat en una capa. (P - 4)

Tipus de Control:

1,0000

Tram

146,500 m2

Control de recepció

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
J071530C

12,100 m3

Control de recepció

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàgina:

0,00

J0F11707

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

Planejament

7

Control de recepció

Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Operacions de Control

Pàgina:

Control d'obra acabada

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Planejament

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4 (P - 3)

E786N1D0
57,70

Operacions de Control

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

Tipus de Control:

J7111101

J7113104

Tipus de Control:

JDV11115

J071530C

Tipus de Control:

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

Planejament
1,00

84,38

84,38

Si

1

Pàgina:
0,000

1,0000

8
Estadístic

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

6.-

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DEL PLA D’ASSAIGS

7

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 4: SUBCAPITOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL 01.01.01.02
CAPITOL

01.01.01

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU
ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4

18.163,76

0,00

0,00

18.163,76

0,00

0,00

255.226,93

2.489,58

0,98

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

41.838,86

2.260,18

5,40

SUBCAPITOL 01.01.02.03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

19.762,08

867,94

4,39

CAPITOL

ACTUACIONS EN LINIA 9

1,77

SUBCAPITOL 01.01.02.01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

SUBCAPITOL 01.01.02.02

316.827,87

5.617,70

SUBCAPITOL 01.01.03.01

01.01.02

TRACTAMENTS EN ESCALES

59.576,16

0,00

0,00

CAPITOL

ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU

59.576,16

0,00

0,00
0,00

01.01.03

SUBCAPITOL 01.02.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

2.024,39

0,00

SUBCAPITOL 01.02.01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1.030,37

0,00

0,00

SUBCAPITOL 01.02.01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1.247,20

0,00

0,00

SEGURETAT I SALUT

4.301,96

0,00

0,00

SUBCAPITOL 01.02.02.01

CAPITOL

CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

483,22

0,00

0,00

SUBCAPITOL 01.02.02.02

TRANSPORT DEL RESIDU

417,46

0,00

0,00

SUBCAPITOL 01.02.02.03

DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

329,05

0,00

0,00

CAPITOL

01.02.01

1.229,73

0,00

0,00

SUBCAPITOL 01.02.03.01

01.02.02

PARTIDES ALÇADES VÀRIES

37.485,00

0,00

0,00

CAPITOL

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

37.485,00

0,00

0,00

01.02.03

GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
437.584,48
5.617,70
1,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL

01.01.01

ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4

CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

18.163,76

0,00

316.827,87

5.617,70

0,00

CAPITOL

01.01.03

1,77

ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU

59.576,16

0,00

0,00

PROJECTE
CAPITOL

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

394.567,79

5.617,70

1,42

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

4.301,96

0,00

0,00

CAPITOL

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

1.229,73

0,00

0,00

CAPITOL

01.02.03

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

37.485,00

0,00

0,00

PROJECTE

01.02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

43.016,69

0,00

0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
437.584,48
5.617,70
1,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

PROJECTE

01.02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

OBRA

01

Pressupost POU HAVANERES

394.567,79

5.617,70

1,42

43.016,69

0,00

0,00

437.584,48

5.617,70

1,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
437.584,48
5.617,70
1,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

01

OBRA

01

Pressupost POU HAVANERES

437.584,48

5.617,70

1,28

437.584,48

5.617,70

1,28

EUR

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
Codi projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST PLA D´ASSAIGS

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J89ZM105

U

Determinació de la resistència a la inmersió en aigua d'una
mostra de pintura, segons la norma UNE_EN_ISO 2812-2 (P - 26)

139,10

1,000

139,10

2

J7C28003

U

Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a
aïllament, segons la norma UNE 53-126 (P - 17)

76,01

1,000

76,01

3

J7C2X00V

U

Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a
aïllament, segons la norma UNE-EN 13501-1 (P - 18)

1.021,08

1,000

1.021,08

4

J7D52800

U

Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una
mostra de plaques de material amb base de ciment. (P - 19)

20,62

1,000

20,62

5

J7D5480D

U

Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
de plaques de material cimentós, segons la norma UNE-EN
12667:2002 (P - 20)

414,31

1,000

414,31

Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura
sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808
(P - 28)

5,66

6

J89ZSH0M

U

50,000

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5

J7111101

U

Assaig d'identificació i composició de làmines bituminoses,
segons UNE 104402 (P - 10)

96,84

1,000

96,84

6

J0722302

U

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons
UNE EN 445 (P - 4)

44,11

1,000

44,11

7

J0723300

U

Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 5)

451,20

1,000

451,20

8

J7111102

U

Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una
mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons
la norma UNE_EN 1848-1 i UNE_EN 1849-1 (P - 11)

66,58

1,000

66,58

9

J7113104

U

Determinació del doblegament d'una mostra de làmina bituminosa
per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281 (6-4)
(P - 12)

57,70

1,000

57,70

10

J7114103

U

Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per
escalfament i la fluència d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104-281 (6-3) 1R (P
- 13)

61,16

1,000

61,16

11

J5V11151

U

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma
NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P
- 9)

377,96

1,000

377,96

12

J7116106

U

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al
trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE _EN 12311-1 (P 14)

111,73

1,000

111,73

283,00

7

J7D55807

U

Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de
material cimentós, segons la norma UNE_EN_ISO 845 (P - 21)

25,78

1,000

25,78

8

J7D56800

U

Determinació de la resistència a compressió d'una mostra
d'aïllament de plaques de material cimentós (P - 22)

74,72

1,000

74,72

TOTAL

9

J89Z430F

U

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la
norma UNE_EN_ISO 2409 1996 (P - 25)

56,94

1,000

56,94

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

Determinació de la resistència als àlcalis del ciment d'una pintura
per a senyalització, segons la norma UNE EN_ISO 2812-1 (P 27)

50,24

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

Determinació de la resistència a l'humitat per condensació
continua d'aigua, segons la norma UNE-EN ISO 6270-1 (P - 29)

50,00

1,000

69,37

1,000

208,41

10

11

J89ZR208

J89ZU010

U

U

12

J7D57800

U

Determinació de la resistència a flexió d'una mostra d'aïllament de
plaques de material cimentós per aïllament al foc (P - 23)

69,37

13

J89Z3B06

U

Determinació de la resistència a la boira salina d'un recobriment
(làmina o pintura), segons la norma UNE-EN ISO 9227 (P - 24)

208,41

TOTAL

1,000

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

02

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

UA

50,24

50,00

2.489,58

01.01.02.01

SUBCAPITOL

NUM. CODI

1,000

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J0721101

U

Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació
de volum de la injecció de beurada, segons l'Annex 5 de la
Instrucció EHE-08 (P - 3)

94,74

1,000

94,74

2

J711G107

U

Determinació de la estabilitat dimensional d'una mostra de làmina
bituminosa, segons la norma UNE 104-281 (6-7) (P - 16)

43,29

1,000

43,29

3

J071530C

U

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE
EN 1015-11 (P - 2)

84,38

1,000

84,38

4

J711810D

U

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de
làmina bituminosa, segons la norma UNE 104-281 (6-16) (P - 15)

770,49

1,000

770,49

EUR

NUM. CODI

2.260,18

01.01.02.02

SUBCAPITOL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J060120G

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P 1)

15,44

4,000

61,76

2

J0F1670X

U

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 6
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 8)

173,22

1,000

173,22

3

J0F12304

U

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 7)

65,53

1,000

65,53

4

J0F11707

U

Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de
forma d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma
UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum (P - 6)

89,30

1,000

89,30

5

JDV11115

U

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
DB-HS Secció 5 (P - 30)

393,75

1,000

393,75

6

J071530C

U

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE
EN 1015-11 (P - 2)

84,38

1,000

84,38

TOTAL

SUBCAPITOL

01.01.02.03

867,94

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
Codi projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST PLA D´ASSAIGS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4: SUBCAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL

01.01.02.01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

2.489,58

SUBCAPITOL

01.01.02.02

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

2.260,18

SUBCAPITOL

01.01.02.03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

867,94
5.617,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.617,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

5.617,70

PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

5.617,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.617,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

5.617,70

Obra

01

Pressupost PCQ HAVANERES

5.617,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.617,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PCQ HAVANERES

5.617,70
5.617,70

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
Codi projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST PLA D´ASSAIGS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4: SUBCAPITOL
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL

01.01.02.01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

44,32

SUBCAPITOL

01.01.02.02

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

40,23

SUBCAPITOL

01.01.02.03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

15,45
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

100,00

PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

100,00

Obra

01

Pressupost PCQ HAVANERES

100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PCQ HAVANERES

100,00
100,00

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES
Codi projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
PRESSUPOST PLA D´ASSAIGS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

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

5.617,70

Subtotal

5.617,70

21 % IVA SOBRE 5.617,70................................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

( SIS MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, Febrer de 2016
L´enginyer autor del projecte

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.

1.179,72

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

1

6.797,42

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

ANNEX NÚM. 11: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D'HAVANERES

ANNEX NÚM. 11. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus als amidaments del projecte, tenint
també en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost:

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà:
Pressupost d'Execució Material

355.445,98 €

Despeses Generals (13%)

46.207,98 €

Benefici Industrial (6%)

21.326,76 €

SUMA
I.V.A. (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

422.980,72 €
88.825,95 €
511.806,67 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
El pressupost total per a Coneixement de l'Administració ve descompost en els següents capítols:
Pressupost d'Execució per Contracte de les obres

511.806,67 €

Expropiacions

-

€

Serveis afectats

-

€

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

511.806,67 €

El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de:
CINC-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES
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-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu

1.- ASPECTES GENERALS.

articulat per:

Annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals.

(B.O.E. del 5 de setembre) :
- 500 “Tot-ú natural” (abans “Sub-bases granulars”)

1.1.1.- Objecte.

- 501 “Tot-ú artificial”
- 516 “Formigó compactat” (nou)

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització

- 517 “Formigó magre” (nou)

general 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; i per últim, organitzar el mode i manera en

OC 292/86T, de maig de 1986, estableix requisits adicionals per els articles:

que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

- 278 “Pintures a emplear en marques vials”.
- 700 “Marques vials”.

1.1.2.- Àmbit d’aplicació.
El present plec s’aplicarà a totes les obres comprese dins del

“PROJECTE CONSTRUCTIU DE

O.M. de 27 de desembre de 1999

REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES”

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç
hidràulica”)

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables.

- 202 “Ciments”
- 210 “Quitrans” (es deroga)

GENERAL

- 211 “Betums asfàltics”
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest

asfàltics fluidificats”)

Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”)

en ell s'especifica.

- 214 “Betums fluxats” (nou)
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou)

-

Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou)

1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de

-

-

desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998), i posteriorment per les modificacions del Reial

O.C. 322/97 “Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent

Decret 114/2001 de 9 de febrer (BOE de 21 de febrer de 2001).

per a capes de petit gruix”

Reglament General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC

- 215 Betums asfàltics modificats amb polímers” (modifica l’anterior)

de 10/12/2003).

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (modifica l’anterior)

Instrucció per la Recepció de Ciments RC-2008; R.D. 956/2008 de 9 de juny.

OC 294/87T, de 23 de desembre, de Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonats, revisa els
articles:
- 530 “Regs d’ imprimació”.
- 531 “Regs d’adherència”.
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- 533 “Tractaments superficials” (abans article 532).

- 550 “Paviments de formigó vibrat”.

- 532 (Nova creació): “Regs de curat” (abans “Tractaments superficials”).
- Supressió de:

OC 322/97, de 24 de febrer, afegeix els articles:



533 “Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos”.

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers”.



534 “Macadam bituminós per penetració amb lligants fluids”.

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers”.
- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de rodament

OC 295/87T, de Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretensat,

de petit gruix”.

revisa els articles:
- 240 “Barres llises per formigó armat”.
- 241 “Barres corrugades per formigó armat”.

OC 325/97, de 30 de desembre:
- Suprimeix els articles:

- 242 “malles electrosoldades”.

•

278 “Pintures a emplear en marques vials reflexives”.

- 243 “filferros per formigó pretensat”.

•

289 “Microesferes de vidre a emplear en marques vials reflexives”.

- 244 “Torçals per formigó pretensat”.

•

700 “Marques vials”.

- 245 “Cordons per formigó pretensat”.
- 246 “Cables per formigó pretensat”.

- Modifica els articles:
•

- 247 “Barres per formigó pretensat”.
- 248 “Accesoris per formigó pretensat”.

700 “Marques vials” (en la qual s’integren modificades les 278, 289 i
700 suprimides).

•

701 Senyals de circulació (que passa a anomenar-se “Senyals i
cartells verticals de circulació retrorreflectants).

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, revisa els articles:

- Inclou els articles:

- 510 “Terres estabilitzades in situ amb calç”

•

702 “Captafars retrorreflectants utilitzats en senyalització horitzontal”.

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” (abans

•

703 “Elements de balisament retrorreflectants”.

Macadam per penetració amb lligants bituminosos viscosos)

•

704 “Barreres de seguretat”.

- 511 “Terres estabilitzades in situ amb ciment” (abans terres estabilitzades
amb productes bituminosos).

O.M. de 27 de desembre de 1999, modifica els articles:
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç

OC 299/89, sobre “Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent”, revisa els articles:
- 542 “Mescles bituminoses en calent”.

hidràulica”)
- 202 “Ciments”
- 210 “Quitrans” (es deroga)

O.M. de 8 de maig de 1989, modifica els articles:
- 210 “Quitrans”.
- 211 “Betums asfàltics”.
- 212 “Betums asfàltics fluïdificats”.
- 213 “Emulsions bituminoses”.

- 211 “Betums asfàltics”
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums
asfàltics fluidificats”)
- 213 “Emulsions bituminoses”
- 214 “Betums fluxats”

- 214 “Betums fluxats”.
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització,
O.M. de 18 de setembre de 1989, revisa el article:

abalisament i defensa de les carreteres”

- 104 “Desenvolupament i control de les obres”.
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
OC 311/90 C i E, de 20 de març, revisa el article:
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- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a

- 672 “Pantalles contínues de formigó armat moldejat in situ”

utilitzar en senyals de circulació” (es deroga)

- 673 “Tablestacats metàl·lics”

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)

- 674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat”

- 700 “Marques vials”

- 675 “Ancoratges” (nou)

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix

- 676 “Injeccions” (nou)

“Senyals de circulació”)

- 677 “Jet grouting” (nou)

- 702 “Captafars retroreflectants”
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants”

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó:

- 704 “Barreres de seguretat”

- 530 “Regs d’imprimació”
- 531 “Regs d’ adherència”

O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotecnia vial en lo referent a materials per la

- 532 “Regs de curat”

construcció d’ explanacions i drenatges:

- 540 “Lletades bituminoses”

- 290 “Geotextils” (nou)

- 542 “Mescles bituminoses en calent”

- 300 “Esbrossada del terreny”

- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de rodament”

- 301 “Demolicions”

- 550 “Paviments de formigó vibrat”

- 302 “Escarificació i compactació”

en sustitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 294/87 T,; 297/88

- 303 “Escarificació i compactació del ferm existent”

T; 299/89 T; 322/97 I 311/90 C i E.

- 304 “Prova amb supercompactador”
- 320 “Excavació de l’explanació i prèstecs”

O.C. 8/2001 de Reciclatge de Ferms, disposa que seran de aplicació els següents articles del PG-

- 321 “Excavació en rases i pous”

3:

- 322 “Excavació especial de talussos en roca”

- 20 “Reciclatge in situ amb emulsió de capes bituminoses”.

- 330 “Terraplens”

- 21 “Reciclatge in situ amb ciment de capes de ferm”.

- 331 “Pedraplens”

- 22 “Reciclatge en central en calent de capes bituminoses”.

- 332 “Rebliments localitzats”
- 333 “Rebliments tot-ú” (nou)
- 340 “Acabament i refinament de l’esplanada”

Ordre FOM 475/2002 del 13 de febrer:
- Inclou els articles:

- 341 “Refinament de talussos”

•

240 “Barres corrugades per formigó estructural”

- 400 “Cunetes de formigó executades a obra”

•

241 “Malles electrosoldades”.

- 401 Cunetes prefabricades”

•

242 “Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia”.

- 410 “Arquetes i pous de registre”

•

244 “Cordons de dos o tres filferros per formigó pretensat”.

- 411 “Embornals i clavaguerons”

•

245 “Cordons de set filferros per formigó pretensat”.

- 412 “Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat”

•

246 “Tendons per formigó pretensat”.

- 420 “Rases drenants”

•

247 “Barres de pretensat”.

- 421 “Rebliments localitzats de material drenant”

•

281 “Aditius per emplear en morters i formigons”.

- 422 “Geotextils com elements de filtre i drenatge” (nou)

•

283 “Adicions per emplear en formigons”.

- 658 “Escollera de pedres soltes”

•

287 “Poliestirè expandit per ús en estructures”.

- 659 “Fàbrica de gavions”

•

610 “Formigons”.

•

620 “Perfils i xapes d’ acer laminats en calent, per estructures”.

- 670 “Cimentacions per pilots de clavament a percusió”
- 671 “Cimentacions per pilots de formigó armat moldejats in situ”
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•

243 “Filferros per formigó pretensat”.

•

331 "Pedraplens";

•

248 “Accessoris per formigó pretensat”.

•

332 "Reblerts localitzats";

•

280 “Aigua a emplear per morters i formigons”.

•

285 “Productes filmógens de curat”.

•

340 "Terminació i refinament de l’ explanada";

•

610 “Formigons”.

•

341 "Refinament de talussos";

•

410 "Pericons i pous de registre";

•

411 "Embornals i buneres";

•

412 "Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat";

- Deroga els articles:
•

240 “Barres llises per formigó armat”.

•

241 “Barres corrugades per formigó armat”.

•

242 “Malles electrosoldades”.

•

244 “torçals per formigó pretensat”.

•

658 "Escullera de pedres soltes";

•

245 “cordons per formigó pretensat”.

•

659 "Fàbrica de gavions";

•

246 “Cables per formigó pretensat”.

•

247 “Barres per formigó pretensat”.

•

670 "Fomanentacions amb pilots de clavament per percusió";

•

250 “Acer laminat per estructures metàl·liques”.

•

671 "Fomanentació amb pilots de formigó armat moldeats "in situ"";

•

251 “Acer laminat resistent a corrosió per estructures metàl·liques”.

•

672 "Pantalles continues de formigó armat moldeades "in situ".

•

252 “Acer forjat”.

•

•

673 "Palplanxes metàl·liques",

253 “Acer moldejat”.

•

254 “Acers inoxidables per aparells de recolzament”.

•

260 “Bronze a emplear en recolzaments”.

•

- Nous articles:
•

290 "Geotèxtils";

261 “Plom a emplear en juntes i recolzaments”.

•

333 "Reblerts tot- ú";

•

281 “Aireants a emplear en formigons”.

•

400 "Cunetes de formigó executades en obra";

•

283 “Plastificants a emplear en formigons”.

•

•

401 "Cunetes prefabricades";

285 “Productes filmógens de curat”.

•

287 “Poliestirè expandit”.

•

420 "Rases drenants";

•

620 “Productes laminats per estructures metàl·liques”.

•

421 "Reblerts localitzats de material drenant";

•

422 "Geotextils com elements de separació i filtres";

•

675 "Ancoratges";

Orden FOM 1382/2002, de 16 de maig:
- Modifica els articles:
•

300 "Esbrossada de terreny" ;

•

676 "Injeccions"

•

301 "Enderrocs";

•

677 "Jet grouting",

•

302 "Escarificació i compactació";

•

303 " Escarificació i compactació del ferm existent";

•

304 "Prova amb supercompactador";

•

320 "Excavació de l’ explanació i prèstecs";

•

321 "Excavació de rases i pous";

•

322 "Excavació especial de talussos en roca";

•

330 "Terraplens";
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400 "Cunetes i acèquies de formigó executades en obra";

•

401 "Cunetes i acèquies prefabricades de formigó";
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•
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•

674 "fonamentacions amb calaixos indis de formigó armat”
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•

542 “Mescles bituminoses en calent”.

Ordre FOM 891/2004 de 1 de març. (Aquesta Orden Ministerial "oficialitza" les modificacions

•

550 “Paviments de formigó”.

realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02):

•

560 “Llambordins de pedra labrada”.

•

570 “Vorades”.

- Modifica els articles:
•

510 “Tot- ú”.

•

650 “Xapats de pedra”.

•

512 “Sols estabilitzats in situ”.

•

651 “mamposteria careada”.

•

513 “Materials tractats amb ciment (sol- ciment; grava- ciment)”.

•

652 “mamposteria concentrada”.

•

530 “Regs d’ imprimació”.

•

653 “mamposteria descafilada”.

•

531 “Regs d’ adherència”.

•

654 “mamposteria en sec”.

•

532 “Regs de curat”.

•

655 “mamposteria ordinària”.

•

540 “Lletades bituminoses”.

•

656 “silleria”.

•

542 “Mescles bituminoses en calent”.

•

657 “fàbrica de maó”.

•

543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de

- Deroga l’ Ordre 18.12.1992, que aprovava l’ instrucció per la recepció de

rodadura”.

calçs en obres d’ estabilització de sòls.

•

550 “Paviments de formigó”.

•

551 “Formigó magre vibrat”.

- Deroga els articles:

Ordre FOM 1269/2006, de 17 d’ abril, per la qual s’aproven els capitols 6.- Balast, i 7.- Subbalast, del
Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Materials Ferroviaris.

•

203 “Guixos i escaioles”.

•

220 “Baldoses de ciment”.

•

221 “Maons amb forats”.

•

222 “maons massissos”.

-

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

•

223 “maons perforats”.

-

Normes U.N.E.

•

500 “subbases granulars”.

-

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.

•

501 “tot- ú artificial”.

-

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

•

502 “Macadam”.

-

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre

•

510 “Sols estabilitzats in situ amb calç”.

•

511 “sols estabilitzats amb productes bituminosos”.

•

512 “sols estabilitzats amb ciment”.

•

513 “Grava- ciment”.

•

514 “Grava- emulsió”.

•

515 “Grava- escòria”.

•

530 “Regs d’ imprimació”.

•

531 “Regs d’ adherència”.

•

532 “Tractaments superficials”.

•

533 “Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos”.

•

534 “Macadam bituminós per penetració amb lligants fluids”.

•

540 “Tractaments superficials amb lletada bituminosa”.

1/2004, de 7 de maig, que posposa la entrada en vigència de la Ley 39/2003 (BOE de

•

541 “Mescles bituminoses en fred”.

11/05/2004).

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

-

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials
actualment en vigència.

Ministerial d'1 d'abril de 1964).
-

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de
1970).

-

Decret 135/1995, de 24 de març, Generalitat de Catalunya, de Promoció de l’ accesibilitat i de
supressió de barreres arquitectóniques i aprovació del Codi d’ accesibilitat.

-

Reial Decret 277/2005, de 11 de març, per el que es modifica el Reglament d’ explosius aprovat
per R.D. 230/1998 de 16 de febrer.

-

Llei 3/2007, de 4 de juliol, per la qual s’aprova la Llei d’ obra pública, DOGC. de 06/07/2007.

-

Reial Decret 810/2007, que aprova el Reglament sobre la seguretat en la circulació de la “Red
Ferroviaria de Interés General”.

-

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviaria (DOGC. de 10/04/2006).

-

Ley 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviario (BOE. de 18/11/2003). Real Decreto Ley
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-

Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, per el que s’ aprova el “Reglamento del Sector
Ferroviario”.

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,

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de

que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats

anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte

productes utilitzats en la construcció.

el que disposa aquest plec.

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que

CONTRACTACIÓ

es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de

-

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado; Decret
3854/1970, de 31 de desembre (BOE. de 16/02/1971).

als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.
-

juny (BOE. de 21 de juny).

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.

Ley de contratos de las Administraciones Públicas; Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de

-

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001
de 12 d’ octubre.

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.

-

Orden FOM 1787/2002, de 2 de juliol, que crea el registre voluntari de licitadors al Ministerio de
Fomento.

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:

-

Ciments

-

Guixos

-

Escaioles

-

Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes

-

Armadures actives d’acer

-

Filferros trefilats llisos i corrugats

-

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents

-

Productes bituminosos impermeabilitzants

-

Poliestirens expandits

-

Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics

-

Xemeneies modulars metàl·liques

-

Tubs de coure per a ús termohidrosanitari

-

Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari

-

Cables elèctrics per a baixa tensió

-

Aparells sanitaris

-

Aixetes sanitàries

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.
Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

-

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratació al sector de la construcció.

-

Reial Decret 1109/2007, de 24 de agost, que desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la
subcontratació al sector de la construcció.

MEDI AMBIENT
-

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de
gener.

-

Llei 10/1998, de 21 d’ abril, de residus (BOE. de 22/04/1998).

-

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador. Modificat per el Reial Decret 105/2008, sobre “Producció i gestió de residus
de construcció i demolició”.

-

Llei 15/2003, de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus
(DOGC. DE 01/07/2003).

-

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC. de 21/06/2001).

DRENATGE
-

Instrucció 5.1-IC de drenatge (Ordre Ministerial de 21/06/1965), vigent en la seva part no
modificada per la 5.2-IC de drenatge superficial.

-

Instrucció 5.2-IC de drenatge superficial (Ordre Ministerial de 14/05/1990).
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-

O.C. 17/2003, sobre recomanacions per al projecte i execució de drenatge soterrani en obres de

-

carretera.
-

Instrucció 4.2-IC “Colección de pequeñas obras de paso”, Ordre Ministerial de 03/06/1986.

-

“Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales”, maig de
1987, Dirección General de Carreteras.

Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras".
MOPTMA.

ESTRUCTURES
-

Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de
desembre. Modificacions a la EHE-98 introduïdes per el R.D. 996/1999 de 11 de juny.

FERMS I PAVIMENTS
-

-

-

Codi Tècnic de la Edificació, CTE/2006, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.

-

Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/02 de 27 de

Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de
1989.

septembre (B.O.E. de 11 de octubre de 2002).
-

Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig (B.O.E. de 02
de juny de 2007).

Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de
1992.

Instrucció de formigó estructural EHE-2008, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol:
Vigent des del 01/12/2008.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4),
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

-

-

-

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de
12 de febrer de 1998. Els apartats 3.2.4.2 i 4.1.2.b es deroguen per la Norma Sismorresistente

-

pavimentos, de 22 de septiembre de 2006.
-

para Puentes NCSP-2007.

ORDEN CIRCULAR 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y
-

FOM 3671/2007.

Norma 6.1 IC “Secciones de Firme” aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre;
deroga les instruccions 6.1-IC i 6.2-IC de “Secciones de Firme”, de data 23 de maig de 1989.

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril (IAPF-07), de Orden

-

Instrucció sobre l’ inspecció tècnica de ponts de ferrocarril (ITPF-2005), Orden FOM 1951/2005 de
10 de juny.

-

Norma 6.3-IC “Rehabilitación de Firmes”, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de

-

novembre; deroga la instrucció 6.3-IC de “Refuerzos de Firme”, de data 26 de març de 1980.

Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de
carretera, de 1982.

-

Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) MOPTMA 1996.

PLANTACIONS

-

Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) MOPTMA 1996.

-

Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963.

-

Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig

-

Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del

-

Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. IC 581 MOPT.

MOPT al 1992.

-

Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992.

-

Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. IC 647; 1995.

-

Control de la erosió fluvial en ponts; IC 582 MOPT.

-

Inspeccions principals en ponts de carretera.

-

Protecció contra despreniments de roques. 1996.

-

Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. ICE 579; 1989.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/03, aprovat per Reial

de 1998, Ministeri de Foment.

-

“Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 1)Carreteras y
Ferrocarriles”, MOPU, 1989; 3ª reimpresió 1996.

SISTEMES DE CONTENCIÓ
-

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.

-

Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 T i P IC 660) amb
les modificacions introduïdes en les Ordres Circulars 6/01 i les noves fitxes incloses en
l’actualització de l’any 2000 i en l’autorització de setembre de 2002, així com la modificació
realitzada per l’Ordre Circular 18/04.

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

Decret 1797/2003 de 26 de desembre.
-

Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó".

-

Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer".

-

Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer".

-

Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.
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-

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.

-

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
EDIFICACIÓ

ENERGIA ELÈCTRICA
-

-

Codi Tècnic de l’ Edificació, CTE- 2006.

-

Normes tecnològiques de l'edificació (NTE).

R.A.T. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensió, Decret 3151/1968 de 28 de
novembre de Ministerio de Industria.
SEGURETAT I SALUT

-

R.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002.

-

Reglamento de subestaciones y centros de transformación, Orden de 17 de octubre de 1973 de

-

Estatuto de los Trabajadores. Reial Decret 1/1995, de 2 de març.

Ministerio de Industria.

-

Reial Decret 39/1997. Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat per el Reial Decret

-

604/2006.

Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación, Orden Ministerial de 11
de marzo de 1971.

-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny: Disposicions mínimes de seguretat i salut a aplicar-se en obras
de construcción temporals o móvils.

SENYALITZACIÓ D’OBRA

-

RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a les obres de construcció, de
24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997); amb les modificaciones introduïdes per el RD

-

Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.

-

Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra.

-

Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les

604/2006 de 19 de maig.
-

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors dels
Equips de Protecció Individual, R.D. 773/1997 de 30 de maig.

-

obres.

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant de risc
elèctric, R.D. 614/2001 de 8 de juny.

-

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant els riscos
derivats de les vibracions mecàniques, R.D. 1311/2005 de 4 de novembre.

SANEJAMENT I ABASTAMENT
-

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a
la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de abastament d'aigua (ordre del
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

-

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el soroll,
R.D. 286/2006 de 10 de març.

-

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant l’ exposició al
amiant, R.D. 396/2006 de 31 de març.

-

Normativa de Seguretat d’ FMB:
•

P055. Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en la realització de
treballs per empreses externes dintre de les instal·lacions de Ferrocarril Metropolità de

-

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades de sanejament d’ aigua de

Barcelona (Rilabex)

poblacions (ordre de 15 de setembre de 1986).

•

P091. Normes per a la posa a terra de la catenària

Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó.

•

P092. Normes de seguretat per a treballs en la zona de vies de la xarxa de Ferrocarril
Metropolità de Barcelona.

Asociación Técnica de Derivados del Cemento.
•

P093. Normes de seguretat per a l'execució de treballs per a personal extern a la xarxa
de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

PINTURES

•

P094. Normes per a la realització d’operacions de tall i reposició de tensió en la xarxa de
l’FMB.

-

Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

•

P104. Normes per a treballs en tallers i cotxeres del servei de material mòbil
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•

P640. Ús d’equips de protecció individual E.P.I’S

•

P645. Ús de carretilles, transpalets, plataformes elevadores i carretilles automotores

•

P649. Moviment i trànsit de persones en naus, tallers, patis, platges de vies i túnels

IMPORTÀNCIA ALTA:

1-Nivell a cota -5.34 (nivell via L4):

d’accés.
Es detecta en la inspecció visual un cabal considerat import d'entrada d'aigua del nivell freàtic, per
El Contractista està obligat a l’acompliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole

un ancoratge situat per sobre del topall costat muntanya. El sistema de conducció d'aigua (baixants,

promulgades per l’administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament o d’altres Organismes

canals i reixetes) es troba en un estat precari. Si bé hi ha una actuació, no resol completament el

competents, que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, tant si estan anomenats com si no ho

problema.

estan en la relació anterior, essent responsabilitat del Tècnic Responsable de TMB resoldre
qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en aquest Plec.

Es recomana que es realitzi el segellat d'aquest ancoratge, per mitjà d'injecció i s'adeqüi tot el
sistema de conducció d'aigua al pou de bombes. Especialment la construcció de les reixetes noves

1.2.- Descripció de les obres.
El pou d'Havaneres es un pou circular de 22 m de diàmetre i 60 m de profunditat, situat en la Plaça

dins del canal existent.

2-Nivell a cota -19.26 (nivell solera):

de les Havaneres de Barcelona. El pou serveix per ubicar instal•lacions de ventilació de L9 i L4,
servint com cua de maniobres de la futura L4 i incloent una subestació de tracció.

L'estructura metàl·lica no es veu afectada per corrosió o una altra patologia, en canvi el revestiment
ignífug de la vermiculita es troba totalment deteriorat i amb despreniment. El sistema de xarxa de

L’objecte del projecte és:
-

Garantir el correcte comportament estructural.

-

Revisió i disseny del sistema de drenatge.

-

Assolir les condicions de durabilitat necessàries per tal de que no es degradi l’estructura.

-

Valoració detallada de les obres projectades.

Per a aconseguir aquests objectius es procedirà a :
-

Es recomana que es prenguin les mesures necessàries (sanejament, pintura anticorrosiu i
revestiment ignífug) per evitar possibles danys i garantir la resistència al foc.

IMPORTÀNCIA MITJANA:

Reduir al mínim o eliminar les filtracions d'aigua que es produeixen per la galeria de connexió i
per les parets.

-

protecció que en actuacions anteriors es va col·locar, no està en perfectes condicions.

1-Nivell a cota -19.26 (nivell solera):

Reparar i adequar tot el sistema de drenatge de la part inferior del pou (baixants, canaletes,
mitges canyes perimetrals,...).

-

Avaluar l'estat de tota l'estructura, especialment de les parts metàl•liques.

-

Retirar l'ignifugat i posterior reposar en aquells elements on l'adherència s'hagi vist afectada per
les filtracions d'aigua.

Per tal que no torni a produir-se la inundació del pou es recomana que un cop finalitzats els treballs es
dugui a terme un manteniment sistemàtic del sistema de drenatge.

En el sector de les galeria de ventilació de L9, es detecta que els drens no estan tapats. Això
provoca una entrada d'aigua del nivell freàtic amb un cabal important. En ser obsolet el sistema de
drenatge i conducció de la mateixa, pot provocar inundació del pou si el sistema bombament no és
òptim.

Es recomana que almenys el 50% dels drens es taponin i que es realitzi un nou sistema de
drenatge, per permetre que l'aigua arribi conduïda al pou de bombes. A més, per evitar possibles
obturacions del pou per acumulació de carbonatació: Es recomana realitzar una canal de recollida
de baixant que actués com a petit decantador. Així es garanteix que l'aigua arribi al pou lliure de

De la inspecció visual, s’han classificat les diferents patologies per ordre d’importància:

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

sòlids.
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- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs
IMPORTÀNCIA BAIXA:

Resta de nivells
Es recomana l’adequació de tot el sistema de drenatge i que en aquells ancoratges que
puntualment present petites filtracions es realitzi el segellat del mateix. Cal aclarir que les
filtracions en els nivells per sobre de les cotes de via de L4 són de molt poc cabal, i que en
ocasions es troben obturades amb el mateix sediment.

de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que,
partint d’ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l’obra.

1.3.- Direcció d'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi necessàries per a
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que

condicions d’execució i d'obra prescrites.

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per TMB, estarà a càrrec d’una Direcció d'Obra
encapçalada per un tècnic titulat competent. TMB participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho
cregui convenient.

- 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

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra

convenients.

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:

- Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del programa
de Treballs inicialment acceptat.

- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres
ocultes, abans de la seva ocultació.

- El preu i termini d’execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per TMB.

- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada.

- Les modificacions d'obra establertes per TMB.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del control i
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:

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.

- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista.
- Preparació de la informació d’estat i condicions de les obres, i de la valoració general d’aquestes,
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la

prèviament a la seva recepció per TMB.

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar a TMB
un cop acabats els treballs.
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El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que d’acord amb

-

Pla d’instrumentació i Auscultació.

allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra

-

Pla de Seguretat i Salut.

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.

Addicionalment, el contractista realitzarà l’inspecció notarial amb aixecament d’actes dels
immobles que descriguin l’estat de les edificacions més properes a l’obra per a comprovar

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre

que en les zones properes a l’obra no es produeix cap tipus de danys o afectació atribuïble a

tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les

les obres. Aquesta inspecció es considera repercutida a la resta de preus unitaris.

expressades funcions, normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista sempre que, si
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per TMB.

3. Les obres hauran de mantenir el trànsit lliure en els vials adjacents al pou, i el contractista ha
d’adoptar els procediments de construcció i els medis per garantir el trànsit lliure en el

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i

possible en les vies quan hagi de descarregar material a introduir dins el pou. El contractista

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les

prendrà les mesures de publicitat, balisament, senyalització fixa i de personal senyalista,

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l’obra

enllumenat en cas nocturn, semaforització provisional, etc. que la direcció de les obres

persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció

consideri necessàries.

d'Obra estigui encarregada a persones presents a l’obra, podent entre unes i altres establir
documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

4. No es farà cap abonament parcial, total o extraordinari per despeses derivades de les
mesures de precaució descrites en la present projecte de protecció a l’entorn (carrers,

La Direcció d'Obra podrà parar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no

estació o galeries dels FMB, habitatges, comerços, etc.) i que requereixin mesures i medis

s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

de construcció especials o inclusiu que requereixin ser executades de nit, en dies festius o
en jornada nocturna, la qual cosa el contractista haurà de tenir molt present en la seva
oferta.

1.4.- Desenvolupament de les obres.
5. El contractista apilarà qualsevol dels materials relatius a l’obra de manera que es respecti la

1.4.1.- Condicions generals d’execució de les obres.
En termes generals les obres que ens ocupen s’hauran d’executar tenint present els
condicionaments que es desenvolupen en els següents apartats particulars.

primera condició amb garanties de seguretat pel personal d’obra i pel trànsit de l’entorn.

6. El contractista s’ocuparà de gestionar i aconseguir els espais d’aplegament de materials de
construcció i de la runa, i haurà d’abonar, si s’escau, als propietaris del solar ocupat
provisionalment, els costos que això representi. Aquestes despeses estaran repercutides en

Addicionalment es considera comú a tots ells, el següent:

1. L’inici de les obres estarà condicionat al lliurament al contractista, per part de l’organisme
competent, de la disponibilitat d’accés i ocupació de les zones d’obra i zones d’aplec de

els preus del projecte i no seran d’abonament.

7. El cost d’aplegament amb les corresponents despeses de manipulació està inclòs en els
preus.

materials i estacionament de maquinària. La direcció d’obra decidirà el començament de les
obres.

8. El contractista pot preveure un primer aplegament a l’obra, en l’espai disponible a la zona
d’ocupació, que en qualsevol cas serà molt limitat. Així doncs caldrà que el contractista

2. Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de presentar a la Direcció de les Obres per
a la seva aprovació els següents documents:

tingui previst un segon abocador provisional (abocador intermig) en algun solar previst per
aquesta finalitat, mantenint sempre les condicions exposades anteriorment. A partir d’aquest
abocador provisional a es carregarà de nou fins l’abocador definitiu.

-

Pla de Vigilància Mediambiental.
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9. No es permetrà que en l’apilament a peu de tall es dipositin materials o runes més de dos
dies seguits sense una causa justificada.

de soroll o vibracions haurà de respectar l’establert en aquest plec al respecte, en especial
la protecció contra la pols i la limitació de soroll i vibracions.

10. En tots els preus d’excavació s’inclouen la càrrega i transport dels materials des de l’obra a

18. El contractista haurà d’acatar les decisions que prengui la direcció de les obres, respecte a

l’apilament al costat del tall i a l’abocador intermig, des d’aquest a l’abocador definitiu, i

les restriccions en les horaris de treball o aturada de les obres, derivades d’interpel·lacions

qualsevol tractament que requereixin les runes extretes de l’excavació per a la seva

procedents d’estaments o organismes oficials competents, que determinin que les

acceptació a l’abocador definitiu.

afectacions generades obre les edificacions properes i del servei de TMB, no son tolerables i
en qualsevol cas no seran motiu d’abonament.

11. El subministrament de materials per a l’execució de les obres inclou el seu transport al lloc
d’ús, i serà per compte del Contractista totes les despeses per càrrega, apilaments

19. En la fase d’excavació i aplicació de les diverses fases de sosteniment el contractista

intermedis i transport. En aquest sentit, les operacions de transport, muntatge, desmuntatge

habilitarà un sistema que garanteixi que les aigües d’abocament procedents de l’obra

i enretirada de tota la maquinària estaran repercutits en el preu d’excavació i no podran ser

s’ajusten a les prescripcions mediambientals que estableixen l’Agència Catalana sobre límits

motiu de reclamació.

permesos per abocament en aigües de clavegueram, o en el seu cas, els preceptius
certificats de les entitats receptores dels líquids generats durant les fases de excavació,

12. El contractista haurà de tenir present que els materials procedents de l’excavació que no

desenrunat i aplicació del sosteniment.

puguin reutilitzar-se per a replens o ferms, hauran d’evacuar-se a un abocador autoritzat.
20. El contractista haurà de mantenir les obres en les millors condicions de seguretat i higiene
13. El contractista buscarà l’esmentat abocador provisional i definitiu, i serà a càrrec seu no

durant tot el procés, garantint en tot moment un correcte enllumenat de les zones de treball,

només la càrrega, apilament i el transport, sinó les despeses d’autorització, la descàrrega i

el correcte manteniment de les zones de pas i accessos, de les senyalitzacions dels aplecs

els cànons que hagin d’abonar-se, així com els tractaments que siguin requerits per la

de runes i materials, etc.

recepció a l’abocador.
21. Com ja s’ha esmentat en el primer punt del present apartat, el contractista haurà de
14. Els elements d’enllumenat i balisament necessaris pel treball en hores d’insuficients

presentar, abans de l’inici de les obres, un pla de seguretat i salut que compleixi estrictament

condicions de llum així com per als treballs a l’interior de rases, pous , galeries o túnels

la normativa vigent i que haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. El cost del pla de

aniran a càrrec del contractista.

seguretat i salut està repercutit en els preus unitaris del projecte.

15. El contractista apartarà de forma immediata les runes que afectin al trànsit o al servei de les

22. Totes les actuacions mediambientals derivades de l’execució de l’obra i que impliqui

instal·lacions ferroviàries de FMB o a la via pública, de manera que es respecti la primera

mesures correctives, ja sigui la construcció i manteniment de basses de decantació sistemes

condició amb garantia de seguretat. Sempre serà considerada una pràctica proscrita que no

de depuració, i altres actuacions necessàries per a respectar les prescripcions d’aquest plec

es permetrà sense una justificació per força major.

o per complir les normatives vigents referents a l’emissió de pols, fums, sorolls, vibracions i
qualsevol altre a la que estiguin sotmeses les activitats inherents a l’obra, no seran

16. Anirà a compte del contractista, ja que s’han inclòs en els preus d’execució de l’obra, els

d’abonament separat ja que estan incloses en els preus generals de projecte

subministres provisionals a obra, com electricitat, aigua, un edifici transformador, quadres
elèctrics provisionals, il·luminació, ventilació, bomba de llots submergible a front, bomba
intermitja per elevació i abocament al col·lector de pluvials, fosa de recollida d’aigua i fangs, i
demés instal·lacions necessàries per efectuar l’obra convenientment com poden ser els
sistemes d’aire comprimit, d’aigua a pressió etc.

17. Les condicions d’excavació i en especial la generació de pols i fums així com la generació
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1.4.2.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

1.4.3.- Plànols d'obra.

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i

procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que

documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats.

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

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a

assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de

l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà

formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a

iniciar l’execució de cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent

l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra,

aprovació del replanteig.

que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no
allibera aquest de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els
errors de replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que

1.4.4.- Programes de treballs.

indiqui la Direcció d’Obra.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia,

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del

personal tècnic especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i

Contracte d’execució. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de TMB.

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi

El programa de Treball comprendrà:

cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra.
a) La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb
A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

treballs d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei,

indemnització.

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar
l’acompliment del programa.

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es

Direcció d’Obra per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts

troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l’obra així com la

topogràfics esmentats anteriorment.

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.

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal

càrrec els que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l’obra.

eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com
per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.

- 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.

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments

de no ser reconstruïdes en el termini concedit, TMB podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per

que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en

compte del Contractista.

aquestes.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes,
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra.

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l’ataquet
comportament de l’obra executada.

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

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat

i/o retards en la realització dels treballs, TMB ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de

a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els

prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.

que la Direcció d'Obra cregui convenients.

1.4.6.- Capacitat de recusament i de rebuig del personal del Contractista.
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.

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, i s’haurà de substituir immediatament.

1.4.5.- Control de qualitat.
1.4.7.- Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs.
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

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,

per això. Les despeses de l’assistència no seran d’abonament especial.

desmuntatge, demolició i enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les
obres auxiliars necessàries per l’execució de l’obra.

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

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que

en funció d’això disposarà:

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,

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s’assenyali.

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

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la

a poder absentar-se de la zona d’obres.

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de TMB, com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització

Contractista, amb una penalització econòmica.

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
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aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,

d’aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal

sendes, passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de

assignat a l’obra.

materials a l’obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin
contemplades i valorades en algun document contractual.

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

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,

expressa autorització de la Direcció d'Obra.

conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o
lliurades per a usos posteriors per compte i risc del Contractista.

1.4.8.- Informació a preparar pel contractista.
TMB es reserva el dret que aquell vials i infraestructures d’obra civil i/o instal·lacions auxiliars de
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes

transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o per altres

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el

fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per

que figura al Contracte d’execució.

això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que TMB

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran

consideri adient.

fixades per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades

1.4.10.- Seguretat i salut al treball.

bàsiques de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició
d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

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,

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció

del RD 39/1997 de Serveis de Prevenció i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97) i

d'Obra prèviament a la seva ocultació.

totes les posteriors que siguin escaients.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un "Pla de seguretat i

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

TMB no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació formal
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.

comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista.

Posteriorment, previ coneixement de la direcció d'obra i l’Autoritat competent, es remetrà al Vigilant
de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als representants dels treballadors).

1.4.9.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

1.4.11.- Afeccions al medi ambient.

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al

al tall de treball des dels vials, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a

medi ambient siguin mínimes.

disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i
jurisdicció sobre el trànsit.
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El contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al

El Contractista tindrà especial cura de provocar afeccions mediambientals en tota la zona de l’obra

medi ambient siguin mínimes, havent de prestar una atenció especial al control, tractament i posterior

pel que fa a emissions de pols, soroll o vibracions, estant obligat a adoptar al seu càrrec totes les

abocada a la xarxa de clavegueram de les aigües procedents de l’obra.

mesures necessàries per complir la normativa vigent al respecte.

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

1.4.13.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.

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

L’execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest

només s’afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes;

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la

tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.

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.

Serà responsabilitat de la contracta l’extracció dels productes de l’excavació de manera que la operació
generi l’eliminació de pols i rases i no produeixi contaminació a les zones d’obra i les seves

1.4.14.- Manteniment d’instal·lacions bàsiques

immediacions ni residus que rebessin els valors indicats en la normativa vigent.
El contractista està obligat a mantenir en funcionament les instal·lacions provisionals d’il·luminació i
També serà responsabilitat del contractista la neteja de formigons de manera que no produeixi

esgotament en pous, túnels i galeries fins a les instal·lacions definitives, moment en que podran ser

contaminació, designant-se zones especifiques per a aquestes actuacions.

retirades, prèvia autorització de TMB. El sobrecost per aquest concepte està inclòs dintre dels preus
generals del projecte.

El contractista i qualsevol subcontracta no podrà efectuar els seus treballs a cel obert en horaris no
autoritzats pels Ajuntaments del Terme Municipal on es desenvolupin aquests.

1.5.- Amidament i abonament.
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

1.5.1.- Amidament de les obres.

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 mediambientals, tals 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.

1.4.12.- Abocadors

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

El contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat

les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.

l’abocador pel director de l’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.

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.

No es tolerarà que els aplecs de material o d’enderrocs puguin afectar el risc de l’obra o de tercers, i
tampoc que pugui afectar al tràfic rodat.
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1.5.2.- Abonament de les obres.
1.5.2.a.- Preus unitaris.

-

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

-

Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall.

-

Les despeses de manteniment ambiental de l’obra i en particular les prescripcions indicades en
l’estudi d’impacte ambiental, sancionades i establertes a l’ordre d’aprovació de l’estudi d’impacte
del projecte es consideren repercutides als preus unitaris, no essent d’abonament independent.

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.

-

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències de l’obra.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació exclusiva

-

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte constructiu de

a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del

reconeixement i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de

Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que

l’obra.

figura en el Quadre de Preus núm. 2.

-

Rètols o taques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent.

-

Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de les obres,
a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat,

-

Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.

tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la

-

Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i
eines.

unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent

-

Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

-

Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.

-

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista.

de corrent, comptadors i altres elements.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les

-

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

-

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les

-

Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors

-

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones
limítrofes afectades per les obres.

les d’accés.
-

Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins

-

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,

d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones

acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants.

d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’abocament de l’obra.

-

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

-

Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

-

Les despeses de conservació de desguassos.

-

Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la

-

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

realització dels treballs.
-

Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les

finalitzi.

zones d’inici final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial

-

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua

atenció al trànsit.

-

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

-

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i

extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

trànsit.

-
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-

Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut.

-

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores

La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de TMB, i el

extraordinàries, dies festius o baix rendiment, per necessitat de l’explotació comercial del ferrocarril

corresponent rebut visat per la direcció d’obra.

i per la conservació de les seves instal·lacions.
-

Despeses per la presencia exigida de personal tècnic degudament titulat i qualificat: Director de

L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o

les obres, Enginyer superior amb experiència de deu anys en obres d’infraestructures, Enginyer

organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins al límit dels imports totals previstos en aquests conceptes

tècnic, Topògraf, Geòleg expert en túnels i desmunts en roca, Tècnic qualificat en voladures,

en l’obra adjudicada.

Tècnic qualificat en control de vibracions, laborant, etc.
-

Les despeses originades en la redacció dels partes, informes i d’altres documents sol·licitats per

Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant

TMB o per la direcció d’obra segons les indicacions previstes en el present projecte.

en un 10,25% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional.

-

Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat.

Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.

-

Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips
electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic
vinculats a l’execució de les obres.

-

1.6.- Obres executades en horari nocturn i restringit.

Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes de recipients a
pressió, etc.

L’execució de les obres objecte del present Projecte, inclou treballs en horari nocturn i restringit, per

-

Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte.

evitar afeccions al Servei Comercial de TMB així com l’execució d’obra durant el servei.

-

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.

-

L’esgotament i totes les activitats necessàries per a l’evacuació de l’aigua, així com totes les

Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclòs la part proporcional dels sobrecostos per

instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les despeses degudes a l’ús

horari nocturn i restringit. No es realitzarà cap abonament addicional per aquest concepte.

de bombes, canonades, energia, manteniment, etc., i les disminucions de rendiment i retards que
es derivin de les diferents operacions degudes a la presència o evacuació de l’aigua als pous,
galeries i estació.
-

equips de ventilació, il·luminació i tractament de la pols de les àrees de treball durant les obres.
-

Els treballs que calgui fer de nit i/o en festius s’abonaran als mateixos preus unitaris del Quadre de
Preus.

-

1.7.- Afectació al servei de Metro

Seran a càrrec del Contractista les despeses pel subministrament, muntatge i manteniment dels

Tots els treballs topogràfics, càlculs i replanteig estan inclosos en els preus del Quadre de Preus i

La execució de les obres no ha d’impedir l’accés dels viatgers a les estacions. En el cas que sigui
imprescindible

el tancament

d’una estació, s’haurà de fer en cap de setmana i en les dates

designades per l’explotador sempre i quan això no comprometi la seguretat d’usuaris, treballadors
de la contrata i personal de TMB.

no s’abonaran d’altres per cap concepte.
-

Neteja diària de les zones d’ús públic afectades per les obres.

1.8.- Accessos a veïns
1.5.3.- Partides alçades a executar
Durant l’execució de les obres el contractista haurà de garantir l’accés dels veïns a les finques
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus

particulars afectades per les obres.

de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el
corresponent preu contradictori.

El cost de condicionament dels accessos està inclòs en els preus del projecte, no donant dret a
abonament independent.

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma:
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1.9.- Accessos i transports.
Tots els preus ofertats pel contractista contemplaran la singularitat de l’obra i tenen inclòs l’execució
de tots els accessos necessaris per a l’execució de l’obra, així com la seva restitució a l’estat inicial.
Així mateix els preus tenen inclòs tots els transports d’equips per l’execució de l’obra i en especial
els transports d’equips d’execució de pantalles, llots, injeccions, fins i tot els desplaçaments de
maquinària entre diferents punts de l’obra.

1.10.- Normativa Específica d’ FMB
Seran de aplicació i obligatori compliment totes les normatives específiques vigents de l’FMB.

1.11.- Necessitat de pilots qualificats
Els costos derivats de la necessitat de fer servir pilots qualificats per a la realització de determinats
treballs, estan inclosos dins dels preus del projecte i per tant, no donen dret a cap abonament
addicional. Aquests pilots hauran d’haver estar homologats per FMB.
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es

2.- MATERIALS BÀSICS.

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel
Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

2.1.- Aspectes generals.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que
hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la
seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2.- Beurades, morters i formigons.

2.2.3.- Ciments.
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions
recollides en el R.D.1313/1998.

2.2.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels
Les característiques de l’aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustaran a allò prescrit a

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les

la instrucció de formigó estructural, EHE-98.

facultats que corresponen al director d’Obra.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d’acord amb els

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-

mètodes d’assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

97 per als ciments sense marca de qualitat.

2.2.2.- Granulats per a morters i formigons.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà
del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s’ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EHE-98.

2.2.4.- Additius per a beurades, morters i formigons.

El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s’ajustaran a les prescripcions

d’àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a

de les instruccions EHE-98

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

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de

control massa freqüent dels materials que se n’extraguessin.

treball a utilitzar tal i com s’indica posteriorment.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per

2.2.4.a.- Fluïdificants

raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran

La dosificació de superfluïdificant podrà arribar al 3% del pes de ciment ultrafí per a les beurades de

rebutjats i no es podran emprar.

C/A superiors a 0,66 i al 1,5% per a les beurades de C/A inferiors o iguals a 0,66.
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2.2.4.b.- Bentonita

2.2.6.- Formigons.

La bentonita per a injeccions tindrà les mateixes característiques que s’indiquen al següent quadre:
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d’acord amb la seva resistència
característiques

límit

Norma d’assaig

Límit líquid

>400

UNE 7.377

pH

Entre 8 i 11

---

Contingut en sorra (% retingut

< 5%

---

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s’estableixen els següents tipus
de formigons:

-

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²).

tamís de 80 micres)
Rendiment volumètric dels llots

20 a 25 cm3 per tona de

amb viscositat aparent 15 cP a

bentonita

---

-

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25
N/mm²).

2.000 r.p.m2.2.4.c.- Dilatador

Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà
com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).

S’utilitzaran dilatadors a base de pols d’alumini en un percentatge del 0,1% per tal d’aconseguir fins
un 15% d’expansió abans de l'adormiment.

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:

2.2.5.- Morters sense retracció.

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un

intenció de fer servir el Contractista.

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i

li confereixen:

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se
- curt temps d'adormiment.

a la formigonera de laboratori, però per a l’aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran

- alta resistència a curt termini.

sèries de provetes a partir d’una formigonera idèntica a la que s’emprarà a l’obra.

- retracció compensada.
- gran fluïdesa.

A partir d’aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del
Projecte.

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
Expansió a 28 dies ............................................................................................................0,05 %.

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista

Resistència a compressió a 24 h .............................................................................. 200 kg/cm2.

s’executi un formigó compacte i homogeni.

Resistència a compressió a 28 d .............................................................................. 450 kg/cm2.
Mòdul d’elasticitat a 28 d .................................................................................... 300.000 kg/cm2.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin hauran de ser

Adherència al formigó a 28 d ...................................................................................... 30 kg/cm2.

aprovats per la Direcció d'Obra.

Aquest producte s’obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s’excedís la tolerància a l’assentament del cons d’Abrams
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d’assentament o
bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.
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La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a
No s’iniciarà el formigonat sense l’aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de

la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

transport i posada en obra.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s’efectuaran acomplint les prescripcions dels
Assaigs de control.- D’acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.

es realitzaran als següents nivells:

Formigons tipus A

Nivell reduït

Formigons tipus B

Nivell normal

Formigons tipus C

Nivell intens

2.3.- Acers.

2.3.1.- Acer laminat per a estructures metàl·liques.
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d’aportar amb antelació suficient al Director
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

Aquesta partida només te sentit en el cas d’existir patologies ocultes de l’estructura metàl·lica, que
obligui a realitzar algun reforç amb acer laminat.

- Planta preparadora:
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en perfils, xapes o
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de

tubs que corresponguin als tipus A-42 o A-52, definits a la Norma UNE 36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació.

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta,
marca, tipus i qualitat, etc.).

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids,

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d’acord amb les Normes
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció.

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
Els perfils i les xapes hauran de disposar d’un certificat de control amb indicació del nombre de colada i
- Identificació dels granulats:

característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.

Procedència i assaigs d’identificació.
Igualment les xapes s’examinaran per ultrasons d’acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per
- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

quadrícula 20x20 cm. Hauran d’estar classificats com a grau A d’acord amb UNE 36100 no acceptantse un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l’u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa
serà menor d’un quatre-centè de la seva longitud.

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

Els productes laminats s’ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE
36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73.
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El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de
mostres i l’execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les
característiques exigides als citats productes.

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s’emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a
una oxidació directa, a l’acció d’atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis.

2.3.1.a.- Perfils i xapes d’acer per a substitucions, reparacions i reforços a estructures

Perfil T
Perfil O comercial
Rodó
Quadrat
Rectangular
Hexagonal
Xapa

UNE-EN-10055.
UNE 36 525.
UNE 36 541.
UNE 36 542.
UNE 36 543.
UNE 36 547.
Veures nota 1.

Nota 1: Producte laminat plànol d’amplada major que mil cinc-cents mil·límetres (1500 mm). Segons el seu
gruix es classifica en:
Xapa mitja: Igual o major que 3 mm fins a 4,75 mm.
Xapa gruixuda: Major que 4,75 mm.

Segon el Plec de Prescripcions Técniques Per a Reparacions D´Estructures de l´FMB:

La xapa sol emprar-se solament com matèria primera per a l’obtenció per cort d’elements plans.

- El seu tipus i grau d’acer: Els tipus i graus d’acer habitualment emprats per a la fabricació

2.3.1.a.1.- DEFINICIÓ

d’aquests productes, designats segons la norma UNEIX-EN-10027 part 1, són els quals figuren
Es defineixen com a perfils i xapes d'acer laminats en calent, als productes laminats en calent,

en la taula següent:

de gruix major que tres mil·límetres (3 mm), de secció transversal constant, distints segons
aquesta, emprats en les estructures i elements d’acer estructural.

2.3.1.a.2.- TIPUS
El disposat en aquest article s’entendrà sense perjudici de l'establert en el Reial decret 1630/92
(modificat pel real Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació, en

Taula - Tipus i graus d’acer habituals per a perfils i xapes, segons UNE-EN-10025.
S 235 JR

S 275 JR

S 355 JR

S 235 J0.

S 275 J0.

S 355 J0.

S 235 J2.

S 275 J2.

S 355 J2.

..

..

S 355 K2.

aplicació de la Directiva 89/106 CE. En particular, referent als procediments especials de
reconeixement, s'estarà a l'establert en l’article 9 de l'esmentat Reial decret.
També està permès l’ocupació dels tipus i graus d’acer de construcció d’alt límit elàstic (segons
Els perfilis i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures metàl·liques, es classificaran en
funció de:
-

UNE-EN-10137 , parts 1,2 i 3), els de gra fi per a construcció soldada (segons UNE-EN-10113,
Parts 1, 2 i 3), els acers de construcció amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica

La seva geometria: Els productes d’acer laminats en calent s’agrupen en sèries per les

(segons UNE-EN-10155) i els acers amb resistència millorada a la deformació en la direcció

característiques geomètriques de la seva secció. Les sèries utilitzades actualment

perpendicular a la superfície del producte (segons UNE-EN-10164).

s'indiquen en la taula següent. Amb caràcter indicatiu se citen les normes relatives a les

Estats de desoxidació admissibles: FN (no s’admet acer efervescent) i FF (acer calmat).

dimensions i termes de secció.
Taula - Sèries de productes d'acer laminats en calent
Sèrie
Perfil IPN
Perfil IPE
Perfil HEB (sèrie normal)
Perfil HEA (sèrie lleugera)
Perfil HEM (sèrie pesada)
Perfil O normal (UPN)
Perfil L
Perfil LD
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Normes: Dimensions i termes de secció
UNE 36 521.
UNE 36 526.
UNE 36 524.
UNE 36 524.
UNE 36 524.
UNE 36 522.
UNE-EN-10056(1)
UNE-EN-10056(1)

2.3.1.a.3.- CARACTERISTIQUES
Lo disposat en aquest article s’entendrà sense perjudici de l'establert en el Reial decret 1630/92
(modificat pel real Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de
productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE, i en particular, referent als
procediments especials de reconeixement s'estarà a l'establert en el seu article 9.
La garantia de qualitat dels perfils i xapes d’acer laminats en calent, per a estructures
metàl·liques, serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.
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2.3.1.a.4.- CARACTERISTIQUES DELS ACERS.

•

analítics descrits en les normes UNE a aquest efecte en vigor.

a) Composició Química.
La composició química dels acers utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, serà
l' especificada en la norma UNE-EN 10025, o si escau, d’especificada en la norma de condicions

•

condicions recomanats per a realitzar, quan sigui necessari, les soldadures.

UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).
•

•

El risc que es produeixin esquerdes en fred en la zona soldada augmenta amb el gruix del
producte, amb el nivell de resistència i amb el carboni equivalent. L’esquerdament en fred

Las característiques mecàniques dels acers utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i

pot produir-se per l’acció combinada dels següents factors:

xapes, seran les especificades en la norma UNE-EN 10025, o si escau, les especificades en la
norma de condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN

Els acers dels graus JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 i K2G4, generalment, són aptes per al
soldadura per tots els procediments. La soldabilidad és creixent des del grau JR fins a K2.

físics o químics analítics descrits en les normes UNEIX a aquest efecte en vigor.
b) Característiques Mecàniques.

Donat que en aquest article solament contemplen acers soldables, el subministrador, a
través del Contractista, facilitarà al Tècnic Responsable de TMB els procediments i

tècniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137 ,

Per a la verificació de la composició química sobre el producte, s’haurien d’utilitzar els mètodes

Per la verificació del CEV sobre el producte, s’haurien d’utilitzar els mètodes físics o químics

•

Quantitat d’hidrogen difusible en el metall d’aportació.

•

Una estructura fràgil de la zona afectada tèrmicament.

•

Concentracions importants de tensions de tracció en la unió soldada.

•

Quan es prescrigui la utilització de certes recomanacions, tals com les recollides en la norma

10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).
•

Límit elàstic REH: És la càrrega unitària, referida a la secció inicial de la proveta, que
correspon a la cedència en l’assaig a tracció segons la norma UNEIX 7 474(1), determinada
per la detenció de l’agulla de lectura de la màquina d’assaig. Aquesta definició correspon al
límit superior de cedència.

•

UNE-EN-1011 o en normes nacionals que siguin aplicables, les condicions de soldadura i

Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, suportada durant l’assaig a

els diferents nivells de soldabilitat recomanats, per a cada tipus d’acer, poden estar

tracció segons la norma UNEIX 7474(1).

determinats en funció del gruix del producte, de l’energia aportada a la soldadura, dels
requisits de producte, de l’eficiència dels elèctrodes, del procés de soldadura i de les

•

Allargament de trencament A: És l’augment de la distància inicial entre punts, en l’assaig de

característiques del metall d’aportació.

tracció segons la norma UNEIX 7474(1), després de produïda el trencament de la proveta, i
reconstruïda aquesta, expressat en tant per cent de la distància inicial.

•

Doblat: És un índex de la ductilitat del material, definit per l’absència o presència de fissures
en l'assaig de doblegat, segons la norma UNEIX 7 472, efectuat sobre el mandril que

•

Resiliència KV: És l’energia absorbida en l’assaig de flexió per xoc amb proveta entallada,

s’indica en la taula de característiques, de les normes de condicions tècniques de

segons la norma UNEIX 7 475(1).

subministrament per a cadascuna de les diferents classes d’acer. Aquesta característica és
opcional i la seva verificació sol és exigible si expressament així s’indica en la comanda.

c) Característiques Tecnològiques.
•

Soldabilidad: En el cas de productes fabricats amb acers conforme a les normes UNE-EN

2.3.1.a.5.- CARACTERISTIQUES DELS PERFILS I XAPES.

10025 o UNE-EN 10113, ha de determinar-se el valor del carboni equivalent (CEV), i aquest

Las toleràncies dimensionals, de forma i de massa de cada producte són les especificades en la

valor, ha de complir l'especificat referent a això en la norma de condicions tècniques de

norma corresponent que figura en la taula següent.

subministrament que en cada cas correspongui.
•

En el cas de productes fabricats amb acers conforme a les normes UNE-EN 10137, UNE-EN
10155 o UNE-EN 10164, s’estarà al disposat en les pròpies normes.
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El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà fixar toleràncies més estrictes per al cas
d'aplicacions especials.
Taula Mesures i toleràncies. Normes aplicables per a cada producte
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Norma de producte
Productes
Mesures

Toleràncies

Perfils IPN

UNE 36 521.

UNE-EN-10024.

Perfils IPE

UNE 36 526.

UNE-EN-10034.

Perfils HEB, HEA, HEM

UNE 36 524.

UNE-EN-10034.

Perfils UPN

UNE 36 522.

UNE-EN-10279.

Perfils L

. UNE-EN-10056 (1)

Perfils LD

UNE-EN-10056 (1)

Perfils T

UNE-EN-10055.

Perfils O comercial

UNE 36 525.

Rodons

UNE 36 541.

Quadrats

UNE 36 542.

-

Que hagi estat subministrat d’una vegada.

-

No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per a estructures metàl·liques
que no arribin acompanyats de la documentació indicada a continuació.

-

Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà, amb documentació annexa,
contenint, entre uns altres, les següents dades:

-

Nom i adreça de l’empresa subministradora.

-

Data de subministrament.

UNE-EN-10056 (2)

-

Identificació del vehicle que ho transporta.

UNE-EN-10056 (2)

-

Numero de partides que componen el subministrament, identificant, per a cada partida,
al fabricant i el seu contingut (pes, nombre de perfils o xapes, tipus de producte segons
s’indica en la taula 620.1 del PG3, tipus i grau d’acer segons s’indica en la taula 620.2

UNE-EN-10279.

del PG3).
A més, cada partida haurà d’arribar acompanyada de la següent documentació, segons el cas:

Rectangulars

UNE 36 543.

Hexagonales

UNE 36 547.

Xapes i plànols amples
de gruix 3 mm i ample
1500mm

-

Si es tracta d’una partida amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del
PG3):
• Document acreditatiu que la partida està en possessió d’una marca, segell o distintiu
de qualitat reconegut.

UNE 36 559.

• Certificat del fabricant, signat per persona física, en el qual s’indiquin els valors de
les diferents característiques segons s’especifica en l’apartat 620.3 del PG3, que
justifiquin que els productes d’acer laminats en calent per a estructures

2.3.1.a.5.1.- EXECUCIÓ.

metàl·liques compleixen les exigències contingudes en aquest article.

El Contractista comunicarà per escrit al Tècnic Responsable de TMB, abans de transcorreguts
trenta dies (30d) des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, la relació
completa de les empreses subministradores dels perfils i xapes laminats en calent, per a
estructures metàl·liques, objecte del projecte; així com la marca comercial, o referència que
aquestes empreses donen a aquesta classe i qualitat.

-

Si es tracta d'una partida sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8 del
PG3):
• Certificat del fabricant, signat per persona física, en el qual s’indiquin els valors de
les diferents característiques segons s’especifica en l’apartat 620.3 del PG3, que
justifiquin que els productes d’acer laminats en calent per a estructures

2.3.1.a.5.2.- SUBMINISTRAMENT.
A l’efecte del control del subministrament dels productes d’acer laminats en calent per a estructures
metàl·liques, es denomina partida al material que simultàniament compleixi les següents condicions:
Taula - Sèries de productes d’acer laminats en calent

metàl·liques compleixen les exigències contingudes en aquest article.
• Resultats dels assajos, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent
d’aquesta partida compleixen les exigències establertes en l’apartat 620.3 del
PG3, efectuats per un laboratori autoritzat conforme al Reial decret 2200/95, de 28
de desembre.

-

Que pertanyi a una de les sèries de productes citats en la taula - Sèries de productes
d’acer laminats en calent de l’apartat 2.2.4.2.

Una vegada comprovada la documentació que ha d’acompanyar al subministrament, s’haurà de
procedir a comprovar el correcte marcat dels productes segons els criteris següents:

-

Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer.

-

Que procedeixi d’un mateix fabricador.
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identificació del fabricant estampada en calent, mitjançant els corrons de

- Vuitanta tones (80 t), en el cas d’apilaments amb una marca, segell o distintiu de

laminació, a intervals de dos mil cinc-cents mil·límetres (2.500 mm) com a màxim,
a més haurà de marcar-se la designació abreujada del producte i del tipus i grau

qualitat reconegut (620.8 del PG3)
- Quaranta tones (40 t), en el cas d’apilaments sense una marca, segell o distintiu de

d’acer, així com la identificació de la bugada de procedència, mitjançant pintat o
gravat. Aquesta informació, completa i fàcilment identificable, haurà de figurar en
tots i cadascun dels perfils individuals.
- Els perfils i seccions dels tipus O comercial, T amb ales iguals i arestes arrodonides,
els angulars de costats iguals o desiguals, els rodons, els quadrats, els
hexagonals i els perfils rectangulars de cant viu, duran la identificació del fabricant,
la designació abreujada del producte i del tipus i grau d’acer, així com la
identificació de la bugada de procedència, mitjançant un mètode a elecció del
fabricant.
- Les xapes i plànols amples de gruix
d’identificació del fabricant, el nombre de la peça, el nombre de bugada, les
dimensions, i la designació del tipus i grau de l’acer, pintats i encunyats.
No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per a estructures metàl·liques que no
estiguin correctament marcats.

qualitat reconegut (620.8 del PG3)
Els criteris que es descriuen a continuació per a realitzar el control de qualitat dels apilaments
seran sense perjudici de les facultats que corresponen al Tècnic Responsable de TMB.
Es distingeixen dos nivells diferents d’intensitat pel control dels apilaments d’aquests productes:
- Control d’apilaments amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8
del PG3).
En aquest cas, els resultats del control han de disposar-se abans de la posada en
3 m m i a m ple 1500 m m dura obra
n la de
m a la
rcaunitat d’obra de la qual formin part.
- Control d’apilaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut (620.8
del PG3).
En aquest cas els assajos han de realitzar-se i obtenir-se els resultats, prèviament
a l’execució de la unitat d’obra de la qual vagin a formar part, de tal forma que tots
els productes d’acer laminats en calent per a estructures metàl·liques que s’emprin
en cada unitat d’obra han d’estar prèviament totalment identificats.

2.3.1.a.5.3.- APILAMENT.

Els criteris d’acceptació i rebuig seran:
Es comprovarà que els perfils i xapes laminats en calent, per a estructures metàl·liques, apilats es
corresponen amb tot el prèviament comunicat al Tècnic Responsable de TMB, segons s’especifica
en l’apartat 620.4. del PG3.

- Composició química (620.3.1.1 del PG3) i característiques tecnològiques (620.3.1.3
del PG3): Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant un assaig de
cadascuna de les característiques, segons s’especifica en la norma UNEIX-EN10025 o en la norma de condicions tècniques de subministrament que en cada

A l’efecte del control dels apilaments, es denomina unitat d’inspecció al material que simultàniament

cas correspongui (UNEIX-EN-10113, UNEIX-EN-10137, UNEIX-EN-10155 o

compleixi les següents condicions:

UNEIX-EN-10164). Si els resultats de tots els assajos són satisfactoris, la unitat

- Correspon al mateix tipus i grau d’acer.

d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les característiques, no
és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4)

- Procedeix d’un mateix fabricador.

noves provetes de la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol fallada registrada

- Pertany a una de les següents sèries en funció del gruix màxim de la secció:

en aquests nous assajos obligarà a rebutjar la unitat d’inspecció

- Sèrie lleugera (i <(
- Sèrie mitja (16 mm < i <(

) 16 m m ).
) 40 m m ).

- Sèrie pesada (i > 40 mm).
La grandària màxima de la unitat d’inspecció serà de:

- Toleràncies dimensionals, de forma i de massa (620.3:2 del PG3): Cada unitat
d’inspecció serà controlada mitjançant assajos sobre un producte mostra. Si els
resultats de tots els assajos són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada.
Si el resultat, per a alguna de les característiques, no és satisfactori, s’efectuarà
un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) nous productes mostra de
la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol fallada registrada en aquests nous
assajos obligarà a rebutjar la unitat d’inspecció.
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- Característiques mecàniques (620.3.1.2 del PG3): Cada unitat d’inspecció serà

S’entén com PVC. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de

controlada mitjançant assajos sobre dos (2) jocs de provetes, que es prendran,

l'1% d’impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components

segons s’especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condicions

tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

tècniques de subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN-10113 ,
UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats d’ambdós

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a

assajos són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si els dos resultats

l’obra seran els de la taula següent:

fossin no satisfactoris, la unitat d’inspecció serà rebutjada, i si solament uneixo
d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de totes les

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

característiques mecàniques sobre setze (16) jocs de provetes de la unitat
d’inspecció corresponent. El resultat es considerarà satisfactori si la mitjana

Característiques del

aritmètica dels resultats obtinguts supera el valor mínim garantit i tots els resultats

material

superin el noranta-cinc per cent (95%) d’aquest valor. En cas contrari la unitat
Densitat

d’inspecció serà rebutjada. En el cas de Rm a més del citat anteriorment, la
mitjana aritmètica serà inferior al valor màxim garantit i tots els resultats seran

De 1,35 a 1,46
kg/dm3

Coeficient de dilatació

De 60 a 80

lineal

milionèsimes per ºC

inferiors al 105 per 100 d’aquest valor.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, podrà fixar altres criteris d’acceptació i rebuig.

Valors

Temperatura de

500 kg/cm2

UNE 53112/1981

80 %

UNE 53112/1981

Absorció de aigua

1 mg/cm2

UNE 53112/1981

Opacitat

0,2 %

UNE 53039/1955

Resistència a tracció

manera que no es perjudiqui el seu estat de conservació

UNE 53126/1979

UNE 53118/1978

2.3.1.a.5.4.- EMMAGATZEMATGE.

simple
Allargament al
trencament

Observacions

UNE 53020/1973

79º

reblaniment

Els perfils i xapes d’acer laminats en calent per a estructures metàl·liques, s’emmagatzemaran de

Mètode d’assaig

Càrrega d’assaig 1
kg
El valor menor de
les 5 provetes
El valor menor de
les 5 provetes

2.4.- Materials per drenatge.
- Fabricació dels tubs de PVC.

2.4.1.- Tubs i canonades.

El tub es fabricarà a partir d’una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d’aquest plec
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està
perforada a l’objecte de permetre el pas de l’aigua a l'interior del tub. La banda s’enrotlla de forma

2.4.1.a.- Tubs de PVC. perforats per a drenatge.

helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de
fixar el diàmetre, efectua l’encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que

- Definició
Tub de PVC. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i

actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en
acetones (dimetilformamida i tetrahidrofuran).

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurantse un alt moment d’inèrcia.

- Materials
S’utilitzarà PVC. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.

- Junts
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de PVC. de les mateixes característiques que les
exposades anteriorment.
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400

± 1%

36

±4

210

3.200

Aquesta unió s’efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve

500

± 1%

40

±5

270

3.500

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l’aigua.

600

± 1%

58

±6

300

3.800

800

± 1%

74

±7

360

4.300

1000

± 1%

90

±8

440

4.900

1200

± 1%

102

± 10

540

5.600

1500

± 1%

120

± 12

600

6.000

2.4.1.b.- Tubs de formigó.

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb
una dosificació mínima de 250 kg/m3.

Per a determinar la qualitat s’assajaran tres tubs d’un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció

nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

principal del tub.
2.4.1.c.- Peces prefabricades de formigó per a canals i baixants
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20
Peces prefabricades de formigó obtingudes per un procés d’emmotllament d’una pasta de ciment
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en

pòrtland CEM I/32,5, granulats de 20mm de grandària màxima, aigua i eventualment additius.

més d’un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. No han de tenir esquerdes,
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la

deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. Les cares vistes han de ser planes. La

seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines

forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser llargària x amplària x alçària.

superficials en forma de teranyines irregulars.
Tipus de formigó .......................................................................................................................... H-200
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d’aplicar una pressió de 0,5 atmosferes,

Pes específic ............................................................................................................... >= 2300 kg/cm3

l’absorció de l’aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a

Absorció d’aigua, en pes .............................................................................................................<= 2%

la superfície d’aquest taques d’humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d’un assaig, el qual pot

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) ................................................................................Ha de complir

ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs,

Resistència a la compressió ......................................................................................... >= 200 kg/cm2

es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Toleràncies:
- Gruix ................................................................................................................................... ± 3 mm

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions,

- Planor .......................................................................................................................... ± 5 mm/2 m

impermeabilitat i càrrega de trencament.
S’han de subministrar protegides, de manera que no s’alterin les seves característiques. S’han

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres.

d’emmagatzemar en llocs protegits contra els impactes. Han de complir el PG 3/75 "Plec de
Ø

Tolerància

Gruix mínim

Tolerància

Absor.

Carre. rot.

Prescripcions Tècniques Generales per a Obres de Carreteres i Ponts.", amb les esmenes aprovades

mm

de longitud

(mm)

diàm. (mm)

cm³/m

kg/m

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

100

± 1%

22

±2

100

2.400

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).

125

± 1%

22

±2

105

2.500

150

± 1%

22

±2

110

2.600

200

± 1%

23

±3

120

2.700

300

± 1%

30

±4

160

3.000
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S’han considerat els elements següents:

- 0° <= A <= 45° .............................................................................................. <= 170 mm

- Bastiment circular o rectangular de perfil d’acer galvanitzat, amb o sense traves

- 45° <= A <= 135° ......................................................................................... Sense límits

- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa

(A = angle de l’eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit)

- Reixa de relliga amb perfils metàl·lics galvanitzats

Toleràncies:

- Bonera de PVC

- Dimensions .......................................................................................................... ± 1 mm

- Tap de PVC per a segellat de tub

- Guerxament ......................................................................................................... ± 2 mm
- Planor ................................................................................................................... ± 1 mm

S’han de subministrar amb les proteccions necessàries perquè arribin a l’obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst. I s’han d’emmagatzemar en posició horitzontal sobre superfícies

La normativa general de compliment obligatori és la següent:
* UNE 41-300-87 "Dispositius de cubrició i tancament per a zones de circulació utilitzades

planes i rígides per tal d’evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

per vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos tipus, marcat"
BASTIMENT:

* UNE 41-301-89 "Dispositius de cubrició i tancament utilitzats en les xarxes de sanejament i

Ha de ser pla i ben escairat. Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és

de distribució d'aigua potable"

rectangular. No han de tenir cops ni d’altres defectes. Ha de portar potes d’ancoratge distribuïdes

* UNE 41-301-93 ERRATUM " Dispositius de cubrició i tancament utilitzats en les xarxes de

uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

sanejament i de distribució d’aigua potable"

Separació entre potes d’ancoratge ................................................................................... <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació ................................................................................... >= 30 mm

2.4.2.- Drens subterranis i material filtrant.

Toleràncies:
- Alçària del bastiment....................................................................................................... ± 1,5 mm

2.4.2.a.- Drens subterranis.

- Amplària (sempre que l’encaix
de la reixa sigui el correcte) .............................................................................. <= 0,25% llargària

Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica al PG-3, especialment les capacitats

- Rectitud dels perfils: Fletxa .............................................................................. <= 0,25% llargària

d’absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de

- Dimensions exteriors del bastiment ................................................................................... ± 2 mm

PVC.

BASTIMENT D’ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

2.4.2.b.- Material granular en capes filtrants.

Ha d’anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix
material.

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d’obres de fàbrica o qualsevol

Separació entre traves ....................................................................................................<= 100 cm

altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de

Dimensions del tub de travada ..................................................................................... 20 x 20 mm

pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d’argila, marga o altres matèries

Alçària del passamà de travada ............................................................................................ 60 mm

estranyes.

REIXA:

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d’acomplir les especificacions de l’article 421.2 del

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. La reixa

PG-3.

ha de ser plana. A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del
fabricant.
Amplària màxima dels espais entre barrots:

2.5.- Materials per a clavegueres i col·lectors.

- 0° <= A <= 45° ................................................................................................ <= 32 mm
- 45° <= A <= 135° ............................................................................................ <= 42 mm

2.5.1.- Tubs.

Llargària màxima de l’espai entre barrots:
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A cada peça o a l’albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

2.6.- Pintures.

- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal

2.6.1.- Pintures per a perfils metàl·lics.

- Pressió de treball o indicació (Sanejament)
- Identificació de la sèrie o data de fabricació

S’hauran d’emmagatzemar protegits del sol i de les gelades, assentats horitzontalment sobre
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a
l’aixafament del tub.

2.6.1.a.- Definició.

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d’acer al conjunt de diferents capes superposades
de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons
s’especifica al present plec de condicions.

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi

2.5.2.- Peces prefabricades de formigó per a canals i baixants
Peces prefabricades de formigó obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment

emprar, que s’haurà d’ajustar a les condicions prescrites al present plec.

2.6.1.b.- Condicions generals.

pòrtland CEM I/32,5, granulats de 20mm de grandària màxima, aigua i eventualment additius.
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. No han de tenir esquerdes,

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en

deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. Les cares vistes han de ser planes. La

aquesta unitat d'obra:

forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser llargària x amplària x alçària.
- L’estudi i l’obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com
Tipus de formigó ..........................................................................................................................H-200

l'anomenat sistema es determini.

Pes específic ............................................................................................................... >= 2300 kg/cm3

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats.

Absorció d'aigua, en pes ............................................................................................................. <= 2%

- El subministrament de materials.

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) ................................................................................ Ha de complir

- La fabricació de les mescles d’acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i

Resistència a la compressió ......................................................................................... >= 200 kg/cm2
Toleràncies:
- Gruix .................................................................................................................................. ± 3 mm

aplicació d’aquestes.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d’aquesta unitat d'obra.

- Planor ......................................................................................................................... ± 5 mm/2 m
2.6.1.c.- Condicions particulars.
S’han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques. S’han
d’emmagatzemar en llocs protegits contra els impactes. Han de complir el PG 3/75 "Plec de

L’aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d’atmosfera industrial moderada.

Prescripcions Tècniques Generales per a Obres de Carreteres i Ponts.", 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

2.6.1.d.- Qualitat de l’aplicació de la pintura.

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)
L’aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu,
absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà
d’acomplir els següents requisits:

- Comportament anticorrosiu:
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La capacitat de protecció de l’aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades

- Assaig d’envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48

pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d’exposició o servei, la superfície no presenti en cap

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores

punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l’Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per

de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases

la SVENSK STANDARD SIS 185.111.

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase
complementària.

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura.
Durant els quatre primers anys de servei de l’aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels

Cada fase es composa de:

següents defectes que arribin o superin els graus següents:
- 30 minuts d’exposició a l’aigua de pluja artificial.
.

Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273.

- 60 minuts d’exposició al fred.

.

Aparició d’esvorancs: 8 segons INTA 160.275.

- 60 minuts d’exposició al calor humit.

.

Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.

- 80 minuts d’exposició a la radiació U.V.B.

.

Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271.
Les condicions d’assaig són en cada cas:

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d’arribar o superar el grau
indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície

- Pluja artificial: polvorització d’aigua destil·lada a 20° ±5°C.

acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d’una superfície d'1 m2, fins

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C.

i tot estant aïllat, serà considerat com a errada.

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d’humitat relativa.
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C.

- Manteniment de les característiques estètiques:
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-

capa d’acabament de l’aplicació s’exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició

53-84.

atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d’aquestes
característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els

l’original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats

de color entre dues zones pròximes d’exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S.

en angle de 15 a 30° amb la vertical.

2.6.1.e.- Idoneïtat.

Les fases complementàries de 16 hores són:

L’aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites.

seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment

- A la segona seqüència:

Exposició a la calor humida segons s’ha mencionat.

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec.

- A la tercera seqüència:

Exposició a la boira salina segons INTA 160.604.

- A la quarta seqüència:

Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.

- A la cinquena seqüència:

Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d’humitat

2.6.1.f.- Assaigs.

relativa.
Els assaigs a sotmetre a l’aplicació de pintura seran:

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d’humitat
relativa), durant 48 hores.

- Assaig d’adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d’adherència
mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299.
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Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).

la cara objecte de l’assaig.

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).

2.6.1.g.- Durada dels assaigs.

El lliurament dels resultats dels assaigs d’identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable
per a iniciar l’aplicació de pintura.

La durada de l’assaig d’envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial
moderada és de 7 cicles i la de l’assaig de boira salina de 700 hores.

2.6.1.h.- Requisits de conformitat.

2.6.1.j.- Control de qualitat.

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant
com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a

L’assaig d’adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de

la norma INTA 160.02, havent d’identificar-se les mostres amb les següents dades:

les pintures d’alt contingut en zenc.
- Lloc i data de la presa.
A l’assaig d’envelliment accelerat no s’admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així

- Tipus d’aplicació de pintura.

com una pèrdua d’adherència que superi un grau a la determinada abans de l’assaig. La variació de

- Lot de fabricació.

color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l’original

- Data de fabricació.

(INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al

- Nom del fabricant.

ratllat superficial, segons INTA 160.302).

- Nom del producte.
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.

A l’assaig de boira salina, fora de la zona d’influència de l’aspa no es tolerarà presència de punts d’òxid
o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273.

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents:

A la zona de l’aspa, la corrosió s’ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre

- Determinació del pes específic (INTA 160.243).

que l’adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s’aplicarà una cinta adhesiva a

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).

cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603).

recobriment de la base.

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).

2.6.1.i.- Identificació de les pintures.

L’avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris:

La identificació de cada una de les pintures constituents de l’aplicació es farà per part del contractista

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.

mitjançant la realització dels assaigs de:

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en

- Contingut en pigments (INTS 160.253).

presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació

- Contingut en cendres (NF-T30-603).

dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s’hagués comprovat una

- Temps d’assecat (INTA 160.229).

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).

dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)

pràctica dels assaigs d’identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B).
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d’identificació s’admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas
del control de recepció.

Característiques:

Si el resultat d’aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o
materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats.

Si el Contractista hagués canviat la formulació d’algun dels productes emprats, es veurà obligat a
realitzar els assaigs d’idoneïtat, com si es tractés d’un nou sistema, havent de canviar la seva

•
•
•
•
•
•
•
•

Color: blanc.
Pes específic: 1,3 T/m3.
Extract sec: 69%.
Consum: 2,2 kg/mm/m2.
Volum de sòlids: 60%.
Viscositat (Brookfield a 25ºC): 18000- 28000 cps.
Temps de assecatge (20ºC; 60% H.R.): 24h aprox.
Repintat: 12h segons condicions ambientals.

denominació.
Cal posar-li al perfil una capa prèvia d’antioxidant, amb un gruix aproximat de 60 micres, lo que dona
un consum de 0,125 kg/m2; el temps de assecatge es de 2h/mà de pintura aproximadament.

2.6.2.- Pintura intumescent per a pilars i bigues metàl·liques.
Els rendiments son aprox. de 2,2 kg/m2/mm en sec.
La pintura intumescent és una alternativa com revestiment que a més d'oferir la protecció desitjada,
ofereix un efecte decoratiu. El principi de funcionament és produir un aïllament tèrmic, a més d'evitar

2.6.3.- Imprimació Anticorrosiva Per a Acer Per a Protecció Front Foc

la propagació de la flama.

La pintura intumescent al escalfar-se, s'esponja augmentant el seu volum i formant una capa densa
inicial i posteriorment una esponja viscosa, termo-resistent i no combustible de molt baixa
conductivitat tèrmica que protegeix l'augment excessiu de la temperatura de l'acer.

Imprimació anticorrosiva de dos components de base epoxi-poliamida, lliure de Plom i de Cromats. D’
alta qualitat i elevada resistència anticorrosiva, posseeix una gran adherència sobre tot tipus de suports
metàl·lics, acer, galvanitzats y aleacions. Ignífuga classificada M-1 segons norma UNE 23.727.
Producte a emprar tipus HK-2-E de la firma Euroquímica o similar.

Per a una correcta aplicació, l'estructura metàl·lica ha de tenir una neteja prèvia no inferior a ST” i
una imprimació anticorrosiva de classificació M1 que estigui lliure de ploms i cromats.

Dades Tècniques
Pes específic: 1,36 +/ - 0,05
Gruix sec recomanat: 60 micres

Amb pintura intumescent es poden garantir estabilitats al foc entre EF 15 fins a EF-60. Per

% sòlids en volum: 44,5% +/- 1%
Rendiment teóric (60 micres)= 7,4m2/litre = 5,5m2/kg

estabilitats EF 90 i EF 120 s’ha de consultar al fabricant.

Temp assecat al tacte: 10min, a 20ºC
Opcionalment es pot aplicar una capa d'esmalt ignífug de classificació reacció al foc M1.

Repintable a pistola: Des de 12h, a 20ºC, a pistola
Repintable a brotxa o corró: 48h, a 20ºC
Aplicació: A brocha, corró i pistola

Descripció del material:

Tocant a les característiques de material, aquestes depenen del nom del producte i el seu fabricant;

2.6.4.- Revestiments Per a Acer en Sistemes de Protecció Front al Foc

però qualsevol producte deu tenir una taula de gruixos d’aplicació de pintura obtinguda mitjançant
assaig realitzat per laboratori homologat per ENAC. Aquesta taula conté el gruix d’aplicació de
-1

Es tracta d’ un revestiment tallafocs d’ intumescència progressiva dissenyat per a retardar l’ acció

pintura [mm] com funció de la massivitat del perfil metàl·lic [m ] i del grau d’estabilitat al foc requerit

destructora d’ un incendi. Protecció passiva contra incendis d’ elements estructurals. Classificat

[minuts de EF], tal que el gruix es creixent amb la massivitat i amb els minuts de estabilitat al foc.

ignífug M-1 segons norma UNE 23.727. Estabilitat al foc entre EF-15 i EF-120 segons normes UNE
23.093 i PNE UNE 23.820.

La massivitat es la relació entre el perímetre de perfil EXPOSAT al foc, partit per l’àrea de secció
transversal del perfil SENCER (Norma UNE-23820 /97).
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- Evita el col·lapse de qualsevol tipus d’element estructural quan està sotmès a l’acció d’un incendi.

2.6.5.- Protecció d’elements metàl·lics i protecció contra el foc d’elements metàl·lics
amb pintura intumescent

2.7.- Materials diversos.

Protecció d’ elements metàl·lics mitjançant aplicació de pintura intumescent de resines de
polimerització especials fins aconseguir una resistència adient d’acord mínima de 90 min, en

2.7.1.- Fustes per a encofrats.

correspondència al gruix que s’hi apliqui. La part de rascat d’ òxids, sanejat i neteja superficial
s’inclou a la partida 2.3.2. S’inclou l’ aplicació d’ una mà d’ imprimació anticorrosiva (d’ un o dos

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a

components segons s’ indiqui al projecte) .

l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

Com a ordre de magnitud, s’adjunta la següent correspondència entre temps de resistència al foc i
gruix aplicat de protecció, merament orientativa però cal tenir certificació del fabricant
subministrador:
90 minuts – 1200 micres

2.7.2.- Encofrats especials i cindris
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.

S’amidaran i abonaran per m2 de superfície protegida, hi estan inclosos tots els materials auxiliars

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions

necessaris per a l’aplicació del producte, la recollida dels materials de medis auxiliars, etc.,

en la seva secció o en la seva posició. Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de

necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador de runes.

connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. La unió dels
components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts. La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.

2.6.6.- Protecció Contra el Foc D’Elements Metàl·lics amb morter de base cimentosa

Toleràncies:
- Fletxes ........................................................................................................................... 5 mm/m

Definició:

- Dimensions nominals........................................................................................................ ± 5 %
- Balcament ...................................................................................................................... 5 mm/m

És un morter aïllant de ciment per a protecció contra incendis en estructures metàl·liques. Està constituït

2.7.3.- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments

per àrids lleugers de base cimentosa, amb una barreja de sulfat de cal anhidre, sulfat de cal hemi-hidrat
i un controlador de fraguat. El seu aspecte aplicat és rugós tipus “gra de projecció”.

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de
treball a les bastides i els encofrats.

Camps d’aplicació:

- Protecció contra incendis per a estructures metàl·liques, forjats de formigó i mixtes, així com

S'han considerat els següents elements:
-

Tensors per a encofrats de fusta

-

Grapes per a encofrats metàl.lics

-

Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats

d’altres elements estructurals tant d’edificació como de la industria en general.

metàl.lics

- Consolidació de forjats de volta ceràmica o similar en mal estat.

-

Desencofrants

- Aïllament tèrmic de forjats i paraments verticals.

-

Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Revoco ignífug a l’interior de túnels.
- Absorció acústica en locals.
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-

Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc...

BASTIDES:

-

Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. Ha d'incloure tots els

etc...

accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. Tots els elements que

Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc...

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.
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

2.7.4.- Maó calat.
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS:
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el procés de

Maons ceràmics, amb tres o més perforacions al pla, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o

formigonament i les pressions del formigó. No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment

mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.

a la superfície. No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. Volum de les perforacions: > 10% del
volum del maó

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. No ha de tenir esquerdes, forats,

Amplària ........................................................................................................................... >= 10mm

exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Gruix ................................................................................................................................ >= 0,7mm
Diàmetre de les perforacions ..................................................................................... Aprox. 15mm

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color

Separació de les perforacions ................................................................................... Aprox. 50mm

uniforme en fracturar-se. La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): >= 100 kp/cm2

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s'ha

Fletxa màxima d'arestes i diagonals:

d'utilitzar com a desencofrant el gasoil, 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

Aresta o diagonal A (cm)

Fletxa màxima

l'aplicació de revestiments. No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. El

A > 30 cm

6 mm

seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.Temps màxim d'emmagatzematge .... 1 any

25 cm < A <= 30 cm

5 mm

12,5 cm < A <= 25 cm

3 mm

CONJUNT DE PERFILS METAL.LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Característiques físiques:

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i

Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 0,45 g/cm2 x min

sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. Els perfils han d'estar protegits amb una

Absorció d'aigua (UNE 67-027): <= 22%

capa d'emprimació antioxidant. El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):

no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1

encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels

- Dimensió: <= 15 mm

junts.

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1

Toleràncies:
- Rectitud dels perfils ................................................................................ ± 0,25% de la llargària

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

- Torsió dels perfils ........................................................................................................ ± 2 mm/m

En el full de lliurament o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Designació segons la RL-88

Geomembrana de polietilè d’alta densitat, fabricada en filtre pla y calandra a base de Polietilè d’alta

- Resistència a compressió en kp/cm2

densitat de primera qualitat (97,5%) i negre de Carboni (2,5%) a més d'antioxidants, el que li

- Dimensions en cm

confereix molt bona resistència a la intempèrie i un bon nivell de stress cracking.

- Distintiu de qualitat, si el té
Compleix les normes UNE EN-13361/2-13491-13492/3-15382
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves

Característiques tècniques del material:
−

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

Normativa de compliment obligatori: RL-88 "Plec General de Condicions per a la Recepció de Maons
Ceràmics en les Obres de Construcció."

2.7.5.- Segellant intumescent.

Massilla acrílica intumescent pel segellat de junts i petits forats, únicament per a interiors.

Propietats resistència mecànica:

Resistència en el límit elàstic
Allargament en el límit elàstic
Resistència a trencament
Allargament a la trencament
Resistència al esquinç
Resistència al punxonament estàtic (C.B.R)
−

Unitat
N/mm
%
N/mm
%
N
KN

Mètode assaig
UNE EN ISO 527
Tipus 5,
100mm/min
ISO 34
EN ISO 12236

Valor
108
12
192
850
900
18

Propietats funcionals

Característiques físiques:

Temperatura de treball

-20 a +70 º C

Capacitat de moviment dels junts

± 10%

Temperatura d’aplicació

+5 a 40 º C

Intumescència

100%

Es subministrarà en envàs hermètic. Ha de portar impreses les dades següents:

Permeabilitat als líquids
Estanqueïtat al gas +/-1%
Comportament a baixes temperatures
Coeficient de dilatació lineal 10-4
−

Unitat
M3/m2 dia
Cc/m2 dia
1/ºC

Mètode assaig
EN 14150
ASTM D 1434
UNE-EN 495-5
ASTM D 696

Unitat
%
%
min
H

Mètode assaig
EN 12224
EN 14575
ASTM D 3895
UNE-EN 14576

Valor
<1·10^(-6)
0,006
Sense esquenes
2,1

Propietats de la funcionalitat

- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat

Envelliment UV; variació en allargament
Envelliment tèrmic
Temps d'inducció a la Oxidació TIO
Resistència Stress Cracking ESCR/NCTL

Valor
<=15
<=15
>100
>300

El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc

El material es subministra en bobines. Es fabrica en varies dimensiones, d’ample màxim 6 m y

sec. Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

espessor variable. Cada metre ha de ser numerat e incloure les dades de traçabilitat del rotllo.

Cada bobina haurà de disposar de un certificat de qualitat.

2.8.- Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments.
2.8.1.- Geomembrana de polietilè
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- Dimensions

2.8.2.- Geotèxtils

- Pes per m2
- Data de fabricació

Són feltres de polipropilè formats per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. Ha

Els rotlles s’han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5

de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. Ha de ser permeable a l’aigua i

filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la

al vapor. Ha de resistir l’acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

humitat.

Composició química ......................................................................................... aprox. 70% propilè
........................................................................................ aprox. 30% polietilè

2.8.3.- Segellant.

Grandària del porus .................................................................................................aprox. 0,1 mm
Massilla asfàltica d’aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues
minerals. No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.
Pes mínim

Resistència
tracció kg/5cm

Allargament fins trencament

Permeabilitat (1)
Característiques físiques:

60 g/m2

>= 12

>= 25%

aprox. 250 l/m2 s

70 g/m2

>= 15

>= 25%

-

90 g/m2

>= 22,5

>= 25%

aprox. 400 l/m2 s

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

>= 49

>= 30%

aprox. 190 l/m2 s

200 g/m2

>= 50

>= 40%

aprox. 190 l/m2 s

- Nom del fabricant o marca comercial

250 g/m2

>= 63

>= 40%

aprox. 190 l/m2 s

- Identificació del producte

275 g/m2

>= 70

>= 40%

aprox. 190 l/m2 s

- Color (excepte la massilla per a plaques de pertoqui o escuma de poliuretà)

300 g/m2

>= 83

>= 40%

aprox. 120 l/m2 s

- Instruccions d’ús

350 g/m2

>= 80

>= 40%

aprox. 120 l/m2 s

- Pes net o volum del producte

400 g/m2

>= 95

>= 40%

aprox. 120 l/m2 s

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de pertoqui)

Penetració
Densitat

a 25°C,150g i 5s
UNE 104-281(1-4)

1,35 g/cm3

Fluència a 60°C
UNE 104-281(6-3)

<= 9 mm

<= 5 mm

Adherència
5 cicles a -18°C
UNE 104-281(4-4)
Ha de complir

Resiliència a
25°C
78%

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE 104-233.

Es subministrarà en envàs hermètic. Ha de portar impreses les dades següents:

(1) Permeabilitat amb columna d’aigua de 10cm, a 0,02 bar, perpendicularment al pla
El producte s’ha d’emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc
Per a un pes mínim de 70 g/m2:

sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. Temps recomanat d’emmagatzematge de sis a dotze

Permeabilitat amb columna d’aigua de 10 cm, a 1 bar, perpendicularment al pla .. aprox. 50 l/m2

mesos.

Es subministra empaquetat en rotlles, sense unions. A cada rotlle hi han de figurar les dades

La normativa de compliment obligatori és la NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos."

següents:
- Identificació del producte

2.8.4.- Materials especials per a membranes.

- Nom del fabricant o marca comercial
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Materials auxiliars per a la fixació de làmines de polietilè. S’han considerat els materials següents:

Aquesta unitat d'obra consisteix en la injecció de resina a l’interior de les juntes de dilatació

-

Clau adhesiu per a la fixació de làmines impermeabilitzants.

existents.

-

Banda autoadhesiva per a segellat de làmina de piloti-les.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanitzat (Sendzimir)
Puresa del zinc (% en pes)

>= 275 g/m2

>= 98,5%

Subministrament: En caixes.

• Replanteig de la perforació
• Perforació
• Obturació
• Control de possibles moviments

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra i protegides de la intempèrie.

• Proves prèvies injecció d’aigua

2.8.5.- Massilla hidroexpansiva.

• Injecció de resines de poliuretà

El material de segellat serà una massilla elàstica monocomponent hidroexpansiva a base de cautxú
natural, amb gran elasticitat (fins a un 25%) i capacitat de recuperació. Ha de ser resistent a la
intempèrie, a l'envelliment, als àcids, àlcalis, greixos i olis; no ha de rigiditzar amb el temps i no ha

• Tall de l’obturador
• Segellat de la perforació

de ser termoplàstic. Ha de poder endurir en ambients humits o mullats. No ha de necessitar

CONDICIONS GENERALS

d'emprimació.

S’injectarà resina de poliuretà bicomponent tipus Webac 1403 o similar.
Es tindrà un control exhaustiu del volum de resina injectat. Per fer-ho, el contractista

Les característiques del material del segellat seran les següents:

realitzarà un full de control diari de seguiment, on s’especificarà per cadascun dels trams
de junta tractats: nº de perforacions, longitud inclinació i diàmetre de les perforacions,

Duresa Shore:

28

Resistència a tracció

25kp/cm2

Allargament

1750%

Expansió en volum

2

incidències durant tot el procés, així com el volum de resina injectat, les pressions d’injecció
i el motiu de la finalització de la injecció (comunicació, volum teòric, moviments,...) i
qualsevol altre dada que la Direcció Facultativa (D.F) cregui convenient. El contractista
presentarà una proposta de full se seguiment a la DF per la seva aprovació, previ a l’inici

2.8.6.- Juntes de dilatació.

dels treballs.

Es defineixen com a juntes de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de

La Direcció Facultativa podrà exigir mesures complementàries per realitzar el control del

manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de

volum de resina injectada, com consulta d’albarans de proveïdors i/o subministradors,

formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols.

recompte físic de pots de resina empleats, o qualsevol altra que sorgeixi durant el transcurs
de l’obra.

2.9.- Injeccions.

Es considerarà que els treballs d’impermeabilització del dipòsit són satisfactoris (s’entén
com a treballs d’impermeabilització com els treball d’injecció de juntes així com la reparació

2.9.1.- Definició
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tècniques generals (PPTG), assaig d’estanquitat del dipòsit, on es diu que “s'ha de mesurar

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui el

el nivell de la superfície de l'aigua durant un període de 7 dies, amb intervals de 24 hores.

Director.

Durant aquests 7 dies de prova, el descens màxim del nivell d'aigua no ha de superar 1/500
de la profunditat mitjana de l'aigua amb el dipòsit ple”.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal
tècnic especialitzat, i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i

Durant el procés de verificació de l’estanquitat el contractista pot realitzar altres treballs,
però en cap cas pot sol·licitar dia de parada per causes alienes al seu treball, en

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi
cada una de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra.

considerar-se que s’està verificant la feina feta.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà

En cas que l’assaig no sigui satisfactori es procedirà de nou a la reparació i posterior prova

l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d’execució de les obres interfereixin o

de verificació de l’estanquitat de 7 dies més. Aquestes possibles reiteracions en la fase de

entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats

buidat i millora de la impermeabilització a realitzar per assolir el compliment de la clàusula

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

3.26 del PPTG no es troben contemplades en el pla d’obra, i queda totalment condicionada
la seva realització a les necessitats d’explotació de la xarxa per part d’ATLL, sense cap
perjudici de cap tipus per la Propietat. S’acordarà en qualsevol cas la idoneïtat d’execució
dels treballs entre ATLL i l’empresa contractista.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció
per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats
anteriorment.

La neteja i retirada de l’interior del dipòsit dels residus generats, així com el seu transport

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els

fins a l’abocador i el cànon d’abocament, s’ha tingut en compte durant l’estudi ambiental,

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els

existint una partida econòmica per tal fi.

que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la

3.- UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL.

comprovació dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres.

3.1.- Treballs generals.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista,

3.1.1.- Replantejament.

totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de
materials a l’obra, etc.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a
l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de cap

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.

obra o part d’ela, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
TMB es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil i/o
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva

responsabilitat d’aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del
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o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l’acabament de la
seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució
de les obres objecte del contracte.

El contractista tindrà que obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.

TMB es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d’altres vies de

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars.

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les

tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials,

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat,

muntatge d’elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d’altres equips d’instal·lació definitiva.

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte,
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per l’execució de les obres, la relació de la
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge,

qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d’estar

demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries

disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que

per a l’execució de les obres definitives.

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació:

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats

a) Oficines del contractista.

els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han

b) Instal·lacions per serveis del personal.

d’alterar el Programa de Treball.

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per

e) Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses,

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa

excepte si en el contracte d’adjudicació s'indiqués altre cosa.

de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

f) Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal·lacions de subministrament d’aigua.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra.

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars,
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que,

previsions.

sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus
a) Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.

de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa
indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

3.2.- Demolicions i enderrocs

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
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3.2.1.- Enderrocs d’edificacions i estructures.

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S’ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

a) Definició.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

Enderroc d’estructura, edificis i construccions existents.

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Preparació de l’enderroc (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, desconnexió

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat

d’instal·lacions existents etc.)

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.

- Enderroc amb mitjans mecànics o manuals.

S’han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s’indiqui en la

- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar.

Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F.

- Tall d’armadures.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

- Neteja de la superfície de les restes de runa.

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i dels

Durant els treballs es permet que l’operari treballi sobre l’element, si la seva amplària és > 35 cm i la

materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador.

seva alçària és <= 2 m.

L’execució de la unitat d’obra no inclou les operacions següents, per tractar-se d’unitats d’obra

Si es preveuen desplaçaments laterals de l’element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d’evitar-ne

independents:

l’esfondrament.

- Tall d’estructures de formigó armat o en massa amb fil adiamantat, disc de diamant o corona d

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les

diamantantada.

construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

- Retirada, càrrega i transport a l’abocador del material procedent de demolicions amb fil

En acabar la jornada no s’han de deixar trams d’obra amb perill d’inestabilitat.

adiamantat, disc de diamant o corona diamantada.

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les

- Perforació i extracció de testimoni per a la posterior col·locació de crics hidràulics per al

condicions de seguretat suficients.

trencament d’estructures de formigó armat o en massa.

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

- Perforació amb extracció de testimoni per al trencament d’estructures de formigó armat o en

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït

massa

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

- Retirada, càrrega i transport a l’abocador del material procedent de demolicions mitjançant la

Durant el transport s’ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

perforació i la col·locació de crics hidràulics.

Tots els materials provinents d’excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que sobrin,
s’han de transportar a un abocador autoritzat.

b) Condicions generals.

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que

La profunditat d’enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la cota més

prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’obra i per la comissió de seguiment mediambiental,

baixa del terraplè o desmunt.

en el cas que estigui constituïda.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions d’amplària

FONAMENTS:

lliure i de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.

S’ha de demolir de dalt a baix sense soscavar.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

L’element per a enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmetin

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

càrregues.
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials a la rasa.

c) Execució de les obres

No s’han d’acumular terres o runa a les vores de l’excavació, a una distància <= 60 cm.

CONDICIONS GENERALS:

MURS DE CONTENCIÓ, ESTRUCTURES DE PAREDAT I ESTRUCTURES DE MAÓ:

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.
Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

44

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

S’ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci

S’ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

pràcticament al mateix nivell.

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

L’element per a enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de càrregues o empentes de terres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials a la rasa.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat

En murs d’alçària lliure en una o ambdues cares, més gran de 20 vegades el seu gruix, s’hi ha de

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.

col·locar bastides amb una barana i un sòcol.

S’han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s’indiqui en la
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F.

Seran de compliment obligatori les normatives següents:

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

NTE-ADD/75 "Norma Tecnològica de la Edificació: Acondicionament del terreny. Desmuntes.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l’element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d’evitar-ne

Demolicions."

l’esfondrament.

Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

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.

3.2.2.- Perforacions per al foradat d’estructures de formigó en massa o armat.

En acabar la jornada no s’han de deixar trams d’obra amb perill d’inestabilitat.

a) Definició.

Seran de compliment obligatori les normatives següents:

Perforació d’estructures de formigó en massa o armat existents.

NTE-ADD/75 "Norma Tecnològica de la Edificació: Acondicionament del terreny. Desmunts.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

Demolicions."

- Preparació de la perforació (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments,

Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

desconnexió d’instal·lacions existents etc.)
- Perforacions amb retirada de testimoni per al trencament de l’estructura.

L’execució de la unitat d’obra inclou també les operacions següents:

3.2.3.- Demolicions d’elements de sanejament i drenatge.
a) Definició.

- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar.

Demolició d’elements de sanejament, com son drenatges, clavegueres i cunetes de formigó en

- Neteja de la superfície de les restes de runa.

massa o armat, elements auxiliars, soleres, i reblerts de formigó, amb mitjans mecànics o manuals.

- Retirada, càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

dels materials de rebuig generats, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

-

Totes les operacions de preparació com es ara desconnexió d’instal·lacions, brancals dels
col·lectors, col·locació de proteccions, etc.

b) Condicions generals.

-

Demolició dels elements de sanejament.

Per a l’execució d’aquesta unitat d’obra es necessària l’aportació de l’energia elèctrica necessària per

-

Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar.

als equips de perforació. Igualment es fa necessari un cabal constant d’aigua a pressió normal que

-

Tall d’armadures.

redueixi el pols derivat dels treballs a l’hora que refrigera els equips.

-

Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i
condicionament de l’abocador.

c) Execució de les obres

-

Neteja de la rasa de restes de runa.

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.
L’element per a enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmetin

b) Condicions generals.

càrregues.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

No s’han de deixar elements en voladís sense apuntalar.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

La part per a tallar no ha de tenir instal·lacions en servei.
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El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les condicions

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 cm,

d’amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.

tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d’alçària, amb
mitjans mecànics i transport fins a lloc de càrrega, i càrrega sobre camió.

c) Execució de les obres

Aquesta unitat serà d’ús exclusiu a les zones d’unió de les pantalles amb els forjats, soleres i voltes,

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.

i té com a objectiu augmentar el sanejament de la superfície de contacte per augmentar la rugositat i

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

millorar l’adherència.

L’excavació del terreny circumdant s’ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

mantinguin el mateix nivell.

-

Preparació de la zona de treball

S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials a la rasa.

-

Repicat de l’element

L’element ha enderrocar ha d’estar fora de servei.

-

Trossejament i apilada de la runa

Qualsevol conducció que empalmi amb l’element ha de quedar obturada.

-

Transport fins a lloc de càrrega

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

-

Càrrega de la runa sobre el camió

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

b) Condicions generals.

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en

construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

No s’han d’acumular terres o runa a les vores de l’excavació, a una distància <= 60 cm.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

La runa s’ha de desinfectar abans de ser transportada.
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les

c) Execució de les obres

condicions de seguretat suficients.

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la D.T.

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

que hi hagi persones sota la vertical.

Durant el transport s’ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
Tots els materials provinents d’excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

sobrin, s’han de transportar a un abocador autoritzat.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense
que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’obra i per la comissió de seguiment

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

Seran de compliment obligatori les normatives següents:
Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”.

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El compressor ha d’estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

3.2.4.- Regularització de superfícies de formigó.

Seran de compliment obligatori les normatives següents:
NTE-ADD/1975 "Norma Tecnològica de la Edificació: Acondicionament del terreny. Desmunts.

a) Definició.
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- Per a acer A/42b .......................................................................................>= 42 kg/mm2

3.3.- Estructures.

- Per a acer A/52b ........................................................................................>= 52 kg/mm2
- Allargament fins al trencament ........................................................................... >= 22%

3.3.1.- Estructures d’acer.
3.3.1.a.- Estructures d’acer en perfils laminats.

a) Definició
Estructures de perfils normalitzats d’acer laminat o conformat, utilitzades directament o formant

- Resiliència .................................................................................................... >= 5 kg/cm2

Totes les estructures d’acer provisionals i definitives inclouran la seva posada a terra.

Les peces han d’estar pintades per totes les seves superfícies exteriors, amb una capa
d’emprimació antioxidant i dues d’esmalt.

peces compostes.
A la pintura no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes.
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions: següents
- Replanteig de mides i confecció de plànols de taller

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

- Preparació de perfils i peces a taller
- Subministrament i muntatge dels perfils i peces
- Pintat dels perfils i peces amb una capa d’emprimació i dues d’esmalt

El tipus de pintura i el sistema d’aplicació seran els aprovats expressament per la D.F., prèvia
presentació dels assaigs corresponents per part del contractista.

- Tot el material auxiliar necessari per a la fixació i immobilització temporal i definitiva de les
peces

Comportament anticorrosiu de la pintura:
Després de cinc anys la superfície en servei no ha de presentar cap punt de corrosió => Re1

b) Condicions generals

de l’Escala Europea de Graus de Corrosió, SVENSK STANDARD S.I.S. 185.111.

Les peces han d’estar col·locades a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades
al replanteig per la D.F.

Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

Cada element ha de dur les marques d’identificació suficients per tal de definir la seva posició a

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment .................................................................... >= 26% de mini de plom electrolític

l’obra.

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11) ....................................... >= 99,6%
La disposició dels diferents elements de l’estructura, les seves dimensions, tipus d’acer i perfils han
de correspondre amb les indicacions de la D.T. i amb les modificacions aprovades per la D.F.

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55) .................................................................. < 50 micres
- Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32) ........................................................... > 25°C
- Índex d’anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) .................................> 3

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus.

- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte ......................................................................................................................< 1 h
- Totalment seca..........................................................................................................< 6 h

No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03) ............................. > 1,8 kg/dm3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres ................................................... > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73,

Característiques dels elèctrodes:
- Resistència a tracció del metall aportat:

oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68) ......................................................... >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032) ......................................................................................... <= 2

- Per a acer A/37b .......................................................................................>= 37 kg/mm2
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Especificacions per la pintura col·locada:
Ha de tenir el certificat de garantia del fabricant.

- De 51 a 150 mm ................................................................................................ ± 2,0 mm
- De més de 150 mm ........................................................................................... ± 3,0 mm

Gruix de la pel·lícula seca de revestiment .................................................. >= 125 micres
Durant els quatre primers anys no s’ha de produir cap dels següents defectes en grau

PILARS:

superior a l'indicat:
- Formació de butllofes (INTA 160.273) .................................................................. grau 8

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins del formigó, no és necessari que es pinti. Si ha

......................................................................................................................... freqüència 8

d’estar algun temps a la intempèrie, se la protegirà amb beurada de ciment.

- Aparició d’esvorancs (INTA 160.275) ............................................................................ 8
- Quartejat (INTA 160.271) ...................................................................................... grau 8

Si la unió del pilar i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d’una placa amb

- Enguixat (INTA 160.271) ....................................................................................... grau 8

espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el

Si un defecte té un grau igual o superior a l'indicat es considerarà errada.

pilar s’han d’immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.

Si un defecte té un superfície menor a 50 cm2 i la seva superfície acumulada és menor a
1,1% del total no es considerarà errada.

L’espai entre la placa i els fonaments s’ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de

Tot defecte amb superfície >= 1 m2 es considerarà errada.

granulometria < = 1/5 del gruix de junt.

Manteniment de les característiques estàtiques de la pintura:
- En un termini de tres anys no s’han de presentar alteracions uniformes de color que

Si els nusos son rígids han d’incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de

difereixin de l’original en més de tres (3) unitats N.B.S.

moments flectors nuls.

- En un termini de quatre anys no s’han de produir alteracions no uniformes de color entre
dues zones pròximes d’exposició comparable més grans que dues (2) unitats N.B.S.

Toleràncies d’execució:
- Aplomat ........................................................................................................... <= H/1000

Toleràncies d’execució:

............................................................................................................................ <= 25 mm

- Les toleràncies dimensionals i en pes per a la recepció de perfils i xapes són les

- Dimensions de les plaques base dels pilars ........................................................... ± 2%

establertes a la NBE EA-95, article 2.1.6.3. per als perfils laminats i article 2.3.7. per als

- Planor de les plaques base del pilar .................................................................... ± 0,2%

conformats.

- Dimensions de rigiditzadors ................................................................................. ± 0,2%

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels

- Replanteig parcial dels eixos ............................................................................... ± 6 mm

elements que formen el conjunt estructural) ..................................................... <= 15 mm

- Replanteig total dels eixos ................................................................................. ± 13 mm

- Llargària de l’element:

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):

- D'1 m, com a màxim ............................................................................................ ± 2 mm

- D'1 m de jàssera, com a màxim ........................................................................... ± 2 mm

- D'1 a 3 m .............................................................................................................. ± 3 mm

- D'1 a 3 m de jàssera ............................................................................................ ± 3 mm

- De 3 a 6 m ............................................................................................................ ± 4 mm

- Desviació vertical ...........................................................................................<= LJ/1000

- De 6 a 10 m .......................................................................................................... ± 5 mm
- De 10 a 15 m ........................................................................................................ ± 6 mm

BIGUES:

- De 15 a 25 m ........................................................................................................ ± 8 mm

Les unions entre dues jàsseres s’han de fer per soldadura contínua de penetració completa i s’han

- De més de 25 m ................................................................................................. ± 10 mm

de situar entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.

- Fletxa (L=llum) ................................................................................................ <= L/1500
............................................................................................................................ <= 10 mm

Toleràncies d’execució:

- Llargària de les soldadures:

- Aplomat (D=cantell)

- De 15 mm, com a màxim .................................................................................. ± 0,5 mm

- En general ......................................................................................................... <= D/250

- De 16 a 50 mm .................................................................................................. ± 1,0 mm

- En bigues carril ................................................................................................. <= D/500
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condicions, s’ha de revisar la feina feta durant les darreres 24 hores i s’han de refer les parts
c) Execució de les obres

afectades.

El constructor ha d’elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la D.F. abans
d’iniciar els treballs en obra.

Les superfícies d’aplicació de la pintura han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

Qualsevol modificació durant els treballs l’ha d’aprovar-la la D.F. i relaxar-se posteriorment en els

El sistema d’aplicació de la pintura s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i

plànols de taller.

l’autorització de la D.F.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que

S’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha de desgreixar la superfície. Tot

després d’arreglar-los poden afectar al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

seguit s’ha d’aplicar la capa d’emprimació antioxidant.

La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.

La primera capa de pintura s’ha d’aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

No s’han de començar les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels

No s’ha de pintar sobre superfícies molt fredes, ni sobreescalfades per l’acció del sol.

elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
S’ha d’evitar la pols durant el temps d’assecatge de les capes.
La soldadura a l’obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode de fusible de
qualitat estructural bàsica.

Els elements provisionals de fixació que per a l’armat i el muntatge es soldin a les barres de
l’estructura, s’han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre’ls

Les soldadures s’han de fer protegides de la pluja i a una temperatura > 0°C. Per a temperatures <

a cops.

0°C es necessita l’autorització de la D.F.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l’estructura abans de posar-la en servei, s’indicarà
Abans de soldar s’han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s’ha de tenir cura

en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s’ha fet i els medis de

que quedin ben seques.

comprovació i mesura.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Seran d’obligat compliment les següents normatives:
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l’escòria per mitjà d’una

-

picola i d’un raspall.

PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generales para Obres de Carreteres i Ponts."
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

Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14-010 o la
UNE EN 287 (1).

Les condicions d’execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes a

28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
-

NBE EA-95 “Estructures d’acer en edificació.”

3.3.1.b.- Neteja i preparació de superficies metàl·liques:

l’article 5.2 de la NBE EA-95.
Segons el plec de Prescripcions Tècniques per a reparacions d’Estructures de l ‘FMB
S’han d’aturar els treballs de pintat quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, o quan
la humitat relativa de l’aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes
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L’objecte d’aquesta operació es el de realitzar el despreniment de qualsevol resta d’òxid, corrosió,
formigó, brutícia, etc, que pugui estar adherida a la superfície metàl·lica, deixant-la preparada per a

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de

la seva reparació, reforç o aplicació de producte de protecció.

l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a

Execució

que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Les superfícies de metall es netejaran mitjançant ruixat de sorra seca a alta pressió o bé amb

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada

mitjans mecànics. Les superfícies metàl·liques seran tractades fins eliminar qualssevol resta d’òxid

element de l’obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.

que pogués estar present en les mateixes, assolint-se un grau de neteja Sa 2 ½. En zones
difícilment accessibles pot ser necessària la utilització de raspalls per a eliminar òxids o elements

3.3.2.b.- Pla de formigonat.

solts.
El pla de formigonat consisteix en l’explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà
Es posaran tots els mitjans que siguin necessaris per a una recollida selectiva de les restes de

per a la bona col·locació del formigó.

detritus que quedin a la obra.
En el pla es farà constar:
Es disposarà a obra de les proteccions necessàries per a evitar molèsties als usuaris de la via
durant el tractament.

- 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.

El preu porta inclòs la neteja i eliminació del detritus (sorra+brutícia generada, amb medis manuals i
mecànics si s’escau incloent els detritus generats). En tot cas, es disposaran en obra dels
mecanismes preventius i proteccions com lones, plàstics impermeables i totes les eines necessàries
per a la recollida de les restes

Per a cada unitat es farà constar:
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i
d’altres).

3.3.2.- Formigonat d’estructures

- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.

3.3.2.a.- Aspectes generals

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.

- Definició.
A aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

- 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.

- L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la

- Sistema de curat de formigó

fabricació i posada en obra.
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.

Segon el Plec de Prescripcions Técniques Per a Reparacions D´Estructures de l´FMB:

- L’execució i tractament dels junts.
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.

Per l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació pel Tècnic Responsable de TMB de la

- L’acabat i la realització de la textura superficial.

col·locació i fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i

- L’encofrat i desencofrat.

costaners. No s’iniciarà el procés sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

avisar amb la suficient antelació per què aquestes comprovacions puguin ser realitzades sense

d’aquesta unitat d’obra.
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A cada element s’aplicarà el formigó de forma contínua, per tongades horitzontals, i no s’ha de
començar fins que es tinguin preparats els materials i equips necessaris per al total acabament de

Durarà quinze dies com a mínim. Amb temps sec i calorós aquest termini serà de vint-i-dos
dies.

-

Durant els tres primers dies es mantindrà el formigó protegit dels raigs directes del sol.

l’operació. Si malgrat totes aquestes operacions es produís durant l’execució amb formigó d’un
element una interrupció superior a una hora, el Tècnic Responsable de TMB podrà ordenar la

Formigonat en temps fred o calorós:

demolició de la part ja preparada o autoritzar, segons els casos, que s’hi disposi una junta de la
manera que s’indiqui. Sempre que sigui possible, la superfície de la junta es tractarà amb aigua i aire

-

El formigonat es suspendrà quan es prevegi que dins del les vint-i-quatre (24) hores

a pressió fins eliminar la lletada, deixant els àrids al descobert però sense remoure’ls. Aquesta

següents la temperatura mínima de l’ambient pot baixar per sota dels zero (0) graus

operació s’efectuarà entre les quatre i les deu hores després que hagi començat a prendre.

centígrads i en particular qual la temperatura enregistrada a les nou del matí (hora solar)
sigui inferior a dos (2) graus centígrads.

El formigó s’haurà de col·locar abans que hagin transcorregut 30 minuts des del seu amassament,
tret que es transporti en camió formigonera, cas en el qual el Tècnic Responsable de TMB donarà
les normes corresponents.

-

Aquesta darrera temperatura es podrà considerar rebaixada un grau quan es tracti de
formigonat d’elements de secció superior a un (1) metre, quan les superfícies de formigó es
protegeixin adequadament o quan així ho indiqui el Tècnic Responsable de TMB.

No es produiran abocaments lliures del formigó amb altures majors de dos metres.
Quan la temperatura mitjana diària sigui inferior als cinc (5) graus centígrads, la temperatura mínima
Es obligatori l’ús de vibradors interns. La seva freqüència no serà inferior a sis mil (6.000) cicles per

del formigó en la seva col·locació ha de ser de deu (10) graus i aquesta temperatura es mantindrà

minut. Aquests aparells s’han de submergir ràpidament i profunda a la massa, mirant d’enretirar

almenys durant vint-i-quatre hores, regant-se les superfícies del formigó cada dues (2) hores amb

l’agulla amb lentitud i a velocitat constant. La durada de la vibració serà fins que l’aigua reflueixi a la

aigua calenta a trenta (30) graus, mantenint-se les superfícies abrigades de la intempèrie mitjançant

superfície, i la distància entre els punts d’immersió serà d’adequada per tal de produir a tota la

arpilleres.

superfície de la massa vibrada una humectació brillant. A cada tongada s’introduirà el vibrador fins
que la punta penetri dins la capa subjacent, amb l’aparell vertical o lleugerament inclinat. El formigó

Així mateix es suspendrà totalment el formigonat amb temperatures ambientals superiors a

es vibrarà especialment i amb cura vora els encofrats. La vibració no ha d’afectar en cap cas el

cinquanta-cinc (55) graus al sol, procedint a inundar els formigons de forma contínua durant un

formigó parcialment endurit, ni s’aplicaran directament els vibradors a les armadures ni l’encofrat.

temps no menor de dos (2) dies, si es formigona amb aprovació del Tècnic Responsable de TMB a
temperatures properes a aquesta.

La unió entre formigons endurits i frescos a les zones on no sigui convenient deixar junta en el
dipòsit s’executarà segons s’indica als plànols (junt de formigonat). En les estructures auxiliars, es

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat

farà picant la superfície del primer i rentant-la amb un raig d’aigua i aire a pressió fins que

serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d’esporàdics regs del formigó, sinó

desaparegui la lletada i es descobreixin els àrids nets. Si el formigó endurit resta subjacent,

que cal garantir la constant humitat de l’element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina

s’estendrà damunt d'ell una capa d’uns cinc centímetres de gruix de morter gros sense grava, d’igual

d’aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o

dosificació que el formigó que es vagi a col·locar. Aquesta capa de morter es cobrirà amb formigó

cobriment complet mitjançant plàstics.

abans que no comenci a prendre.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l’ús de materials filmògens, que
Els daus de formigó es construiran de tal manera que sigui possible inspeccionar totalment les

s’aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després

juntes. Es tindrà cura que el terreny en contacte amb la superfície de reacció sigui compactat al 98%

del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la

del PM abans de procedir a la prova de pressió.

superfície de l’element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.

Curat:

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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L’element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Segon el Plec de Prescripcions Técniques Per a Reparacions D´Estructures de l´FMB:

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o Resistència estimada als 28 dies:

Acabat de superfícies:
Formigó

Fest (N/mm2)

HM-20

>= 0,9x20

HA-25

>= 0,9x25

No s’arreglaran forats ni irregularitats que puguin aparèixer a les superfícies sense que
hagin estat examinades pel Tècnic Responsable de TMB, la qual en cada cas resoldrà la
manera de corregir el defecte.

Està totalment prohibit l’arranjament de defectes en l’execució del formigonat (coqueres,
rentats, etc.) sense les instruccions del Tècnic Responsable de TMB.

S’admetran les irregularitats dels paraments que, mesurades sobre un regle de dos metres
de longitud, donin valors inferiors a quinze mil·límetres.

L’acabat de les obres de formigó a la vista no presentarà arestes vives, que si de cas seran
eliminades amb matavius

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE
36-831.

FONAMENTS:
Toleràncies d’execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat ................................................ < 2% de la dimensió
en la direcció considerada
- ......................................................................................................................................... ± 50 mm
- Nivells:

3.3.2.c.- Formigonat d’estructures

- Cara superior del formigó de neteja ............................................................................. + 20 mm
.......................................................................................................................................... - 50 mm
- Cara superior del fonament ........................................................................................... + 20 mm

a) Definició
Aquest plec és vàlid per al formigó vibrat col·locat en estructures de formigó en massa, armat o
pretensat, i abasta les operacions d’abocat de formigó per omplir qualsevol estructura, fonament,
mur, llosa, etc..., en la qual el formigó resti contingut pel terreny i/o per encofrats.
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:
- Subministrament i abocat del formigó
- Comprovació de la plasticitat del formigó
- Preparació dels junts de formigonament amb els materials que calgui utilitzar.
- Curat del formigó

b) Condicions generals
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació
Tècnica.
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de
l’encofrat ni d’altres.
Els defectes que s’hagin produït en formigonar s’han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.
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.......................................................................................................................................... - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja ............................................................................................ - 30 mm
- Dimensions en planta .................................................................................................... - 20 mm
- Fonaments encofrats .................................................................................................... + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada):
- D <= 1 m ........................................................................................................................ + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m ......................................................................................................... + 120 mm
- D > 2,5 m ..................................................................................................................... + 200 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- En tots els casos ............................................................................................ + 5% (<= 120 mm)
..............................................................................................................................- 5% (<= 20 mm)
- D <= 30 cm ................................................................................................................... + 10 mm
............................................................................................................................................ - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................... + 12 mm
.......................................................................................................................................... - 10 mm
- 100 cm < D .................................................................................................................... + 24 mm
.......................................................................................................................................... - 20 mm
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- Planor (EHE art.5.2.e):

Les toleràncies han de complir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma EHE.

- Formigó de neteja ................................................................................................... ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament ..................................................................................... ± 16 mm/2m

c) Execució de les obres

- Cares laterals (fonaments encofrats) ....................................................................... ± 16 mm/2m

Si la superfície sobre la que s’ha de formigonar ha sofert gelada, s’ha d’eliminar prèviament la part

La posició del centre i vèrtex dels fonaments o de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de

afectada.

diferir de la teòrica en més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts que hagin de rebre peces

La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0°C.

prefabricades, la limitació es redueix a 1 cm.

No s’ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les

Qualsevol dimensió real d’un fonament de formigó ha de quedar per sobre del 95% de la dimensió

armadures i demés elements ja col·locats, l’encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la

projectada, sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm.

dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada

FORMIGONAMENT D’ESTRUCTURES:

element de l’obra, que ha de ser aprovat per la D.F.

Toleràncies d’execució:

El pla de formigonat consisteix en l’explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de

- Verticalitat (H alçària del punt considerat):

seguir per a la bona col·locació del formigó.

- H <= 6 m ........................................................................................................................ ± 24 mm

En el pla hi ha de constar:

- 6 m < H <= 30 m ................................................................................................................. ± 4 H

- Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en

.......................................................................................................................................... ± 50 mm

cada unitat.

- H >= 30 m ........................................................................................................................ ± 5 H/3

- Forma de tractament dels junts de formigonat.

........................................................................................................................................ ± 150 mm

Per a cada unitat hi ha de constar:

- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament

- H <= 6 m ........................................................................................................................ ± 12 mm

directe,...).

- 6 m < H <= 30 m ................................................................................................................. ± 2 H

- Característiques dels mitjans mecànics.

.......................................................................................................................................... ± 24 mm

- Personal.

- H >= 30 m ........................................................................................................................ ± 4 H/5

- Vibradors (característiques i nombre d’aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

.......................................................................................................................................... ± 80 mm

- Seqüència d’ompliment dels motlles.

- Desviacions laterals:

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones

- Peces .............................................................................................................................. ± 24 mm

(passarel·les, bastides, taulons o d’altres).

- Junts ................................................................................................................................ ± 16 mm

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ................................................. ± 20 mm

- Sistema de curat del formigó.

- Secció transversal (D: dimensió considerada):

La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s’ha de suspendre

- D <= 30 cm ................................................................................................................... + 10 mm

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d’aquests

............................................................................................................................................ - 8 mm

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l’autorització de la D.F. En aquest cas,

- 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................... + 12 mm

s’han de fer provetes amb les mateixes condicions de l’obra, per a poder verificar la resistència

.......................................................................................................................................... - 10 mm

realment assolida.

- 100 cm < D .................................................................................................................... + 24 mm

El formigonament s’ha de suspendre en cas de vent fort.

.......................................................................................................................................... - 20 mm

El formigonament s’ha de suspendre en cas de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en

- Desviació de la cara encofrada respecte del pla teòric:

la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.

- Arestes exteriors pilars vistos i

En cap cas s’aturarà el formigonament si no s’ha arribat a un junt adequat.

junts en formigó vist ................................................................................................... ± 6 mm/3 m

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt.

- Resta d’elements ........................................................................................................... ± 10 mm
Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

53

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

En tornar a iniciar el formigonament del junt s’ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s’han d’utilitzar productes corrosius.

ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT:

Abans de formigonar el junt s’ha d’humitejar.

L’abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s’ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l’aire no quedi agafat i assenti el

La compactació s’ha de fer per vibratge.

formigó. Alhora s’ha de vibrar enèrgicament.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d’alta densitat d’armadures, a les cantonades i als

El gruix de la tongada el fixarà la D.F. per tal d’assegurar l’efecte de vibrat a tota la massa.

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

- 15 cm per a consistència seca

adequat.

- 25 cm per a consistència plàstica

Un cop reblert l’element no s’ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

- 30 cm per a consistència tova

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la
D.F.

Seran de compliment obligatori les següents normatives

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’han de mantenir humides

EHE “Instruccions de Formigó Estructural”

les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:

PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generales para Obres de Carreteres i Ponts." Amb les

- 7 dies en temps humit i condicions normals

esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l’element estigui en contacte amb aigües o

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

filtracions agressives

del 9.10).

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

3.3.3.- Ancoratges per a estructures.

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

a) Definició

mitjançant plàstics.

Aquest plec es vàlid per a la formació d’ancoratge amb elements metàl·lics que queden fixats a

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s’han d’utilitzar productes filmògens, que han de

l’estructura per a que posteriorment serveixin de subjecció a altres elements. S’ha considerat el tipus

complir les especificacions del seu plec de condicions.

d’ancoratge format per barra d’acer corrugat fixada mitjançant injecció de beurada de ciment o

Durant l’adormiment s’han d’evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de

cartutx de resina.

l’element.
Si sobre de l’element es recolzen altres estructures, s’ha d’esperar al menys dues hores abans

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:

d’executar-los per tal que el formigó de l’element hagi assentat.

- Perforació del formigó.
- Col·locació de la barra amb els materials de rebliment i ancoratge.

ABOCAT AMB BOMBA:
La D.F. ha d’aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

b) Condicions generals

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al

-

La posició de l’anclatge en l’estructura ha de ser la definida en la D.T.

formigó en cas d’excés en la tolerància a l’assentament del con d’Abrams per defecte. La D.F. pot

-

El diàmetre de la perforació ha de ser l’especificat a la D.T.

refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant

-

La barra ha de ser neta, no ha de tenir òxid no adherent, greix, ni d’altres substàncies

sense dret a percebre cap abonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que

perjudicials.
-

La longitud de la barra ha de ser la necessària per a assegurar un ancoratge suficient.

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.
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-

L’orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la superfície de l’element, excepte

En obres de formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d’ancoratge han de tenir la rigidesa

indicació contrària de la D.F.

necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

-

La perforació ha de ser neta

-

Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 m) de llum lliure, s’han de

-

Els cartutxos s’han d’introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats posteriorment

disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l’element, aquest conservi

en col·locar a pressió la barra. El marge entre la barra i el forat s’ha d’omplir totalment.

una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l’ordre d’una mil·lèsima de la llum

Les barres han de quedar embegudes en el formigó la longitud especificada en la D.T.

(L/1000).

-

L’espaiament i posició dels punts i forats d’ancoratge dels encofrats han de ser aprovats per la D.F.

3.3.4.- Encofrats per a estructures.

abans del muntatge.

a) Definició

L'interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

regalims. La D.F. ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes.

- Els càlculs de projecte dels encofrats.

El desencofrant no ha d’impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per treballar

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

solidàriament.

- Els productes de desencofrat.
- El desencofrat.

No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrant. S’ha d’utilitzar vernissos antiadherents

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida

a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

execució d’aquesta unitat d’obra.
S’han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
b) Condicions generals

compactació del formigó. Aquestes obertures s’han de disposar amb un espaiament vertical i

Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a

horitzontal no més gran d’un metre (1 m), i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

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.

Si l’element s’ha de pretensar, els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces
en ells formigonades, i han de resistir la redistribució de càrregues durant el tesat de les armadures i

Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.

la transmissió de l’esforç de pretensat al formigó.

Quan l’acabat superficial és per a deixar el formigó vist:

Quan una llinda porta un junt vertical de construcció, com és el cas d’un tauler continuat construït

- Les superfícies de l’encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,

per etapes, el tancament frontal de la mateixa s’ha de fer amb un encofrat dotat de tots els forats

sense rebaves ni irregularitats.

necessaris pel pas de les armadures.

- 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.

S’han d’adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.

Si el material utilitzat és tauler de fusta els junts entre les taules han de permetre l’entumiment de les

El nombre de puntals de suport i contraforts de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament.

total de l’element. Han d’anar degudament travats en tots dos sentits.

Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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Els encofrats han de ser suficientment estancs per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre
els junts.

Toleràncies de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament:
- Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm

Han d’estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil.

- Dimensions ..................................................................................................................... ± 10 mm
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 10 mm

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit

- Planor dels encofrats per a paraments vistos:

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s’han de forçar per a que recuperin la seva forma

- En alçats de murs i estreps .......................................................................................± 20 mm/2m

correcta.

- En piques i lloses de tauler formigonades "in situ" ...................................................± 10 mm/2m
- Moviments locals de l’encofrat ....................................................................................... <= 5 mm

Han de portar marcada l’alçària per a formigonar.

- Moviments del conjunt (L=llum) ................................................................................... <= L/1000

El fons dels encofrats han de ser nets abans de començar a formigonar.

c) Execució de les obres
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’ancoratge de fusta en paraments vistos.

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

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d’un producte

relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d’obtenir de la D.F. l’aprovació per escrit de

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a

l’encofrat.

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament.

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

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure

causes que puguin alterar el procediment normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals

joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi han.

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.

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment
s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

La D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
Per al control, per la D.F., del temps de desencofrat, s’han d’anotar a l’obra les temperatures
En obres d’importància i que no es tingui l’experiència de casos similars o quan els perjudicis que es

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, així com la data en que

puguin derivar d’una fissuració prematura fossin grans, s’han de fer assajos d’informació que

s’ha formigonat cada element.

determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat.
No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors.
Cap element d’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la D.F.
La col·locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes.
No s’han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en

l’autorització prèvia de la D.F.

que s’han d’utilitzar.

Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó s' han de tallar al ras del

En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements

parament.

verticals d’esveltesa més gran de 10.
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Els cavalcaments han d’anar soldats en tota la seva llargària.
En èpoques de pluges fortes s’han de protegir els fons dels forjats amb lones impermeabilitzades o

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè

plàstics.

tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han

Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s’ha de fer una

d’anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.

revisió total de l’encofrat.
Toleràncies d’execució:
Si l’element s’ha de pretensar, abans del tesat s’han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol

- Nivells .............................................................................................................................. ± 15 mm

element dels mateixos que no sigui portant de l’estructura.

- Cavalcaments ................................................................................................................. ± 20 mm

El desencofrat de l’element s’ha de fer sense cops ni sotragades.

c) Execució de les obres
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d’estar neta i no ha de tenir cossos estranys.

Seran de compliment obligatori les següents normatives
EHE “Instruccions de Formigó Estructural”

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d’un 20% del gruix de la impermeabilització.

PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generales para Obres de Carreteres i Ponts."
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del

Les característiques mínimes a exigir a les làmines de polietilè seran les de la norma UNE 104300,

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

en quant a làmines lises.

28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

3.4.2.- Formació de junts de dilatació

3.4.- Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts.
a) Definició

3.4.1.- Geomembrana de polietilè

Aquest plec és vàlid per a la formació de junts estancs amb perfils elastomérics en peces
formigonades "in situ" i per a la formació de junts amb plaques de poliestirè expandit.

a) Definició

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig

Geomembrana de polietilè d’alta densitat, reforçat, amb juntes soldades per termofusió i fizació

- Col·locació i subjecció del junt

mecànica al parament.

- Encofrat de zona de junt

b) Condicions generals

b) Condicions generals

La membrana col·locada ha d’estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades

El junt ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.

previstes.

El junt de dilatació ha de tenir l’amplària definida en la Documentació Tècnica o, a manca d’aquesta,

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.

l'especificada per la D.F.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i la peça del junt.

Ha de ser estanca.

Toleràncies d’execució:

Ha de quedar totalment adherida al suport.

- Replanteig ....................................................................................................................... ± 10 mm

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.

- Amplària del junt de dilatació ............................................................................................+ 3 mm

No hi ha d’haver bosses d’aire entremig de les làmines.

- Coincidència perfil eix junt ................................................................................................ ± 2 mm

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l’aigua; els cavalcaments
no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS
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La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.

neteja, en angles de l’estructura horitzontals o verticals, realitzades amb morter de reparació

L’eix del perfil ha de coincidir amb l’eix del junt.

impermeable armat amb fibres KATORCE RMAX® i acabat amb dues capes de reforç amb una

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.

dotació de 3 Kg/m de morter elàstic KATORCE ELASTIC®

2

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
Toleràncies d’execució:

En el cas dels drens existents, es segellarà el contorn interior amb Morter epoxi bicomponent tipus

- Coincidència eix perfil eix junt .......................................................................................... ± 2 mm

Sikadur 31 EF o similar. A més, s’inclou la col·locació un tap de PVC per cada dren, per mantenir
segellat el tub.

JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.

3.4.5.- Protecció Contra el Foc D’Elements Metàl·lics amb morter de base-cimentosa

c) Execució de les obres

Aplicació:

JUNT AMB PERFIL ELECTROMÈRIC:
Ha de quedar lligat pels extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les disposicions de

Mitjançant equips de maquinaria de bombeig de barrera en humit. S’aplica per projecció a gairebé

lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el

tots els materials habituals de l’edificació. En el moment d’efectuar-se l’aplicació el material s’ha de

formigonament.

presentar net, sense grasses, ni olis ni cap tipus de pols o brutícia.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per
calor i pressió.

Per a la protecció del foc, es projecta directament a sobre del perfil sempre i quan no es tinguin

Només s’han de fer a l’obra les unions que, pel procés d’execució, el muntatge o el transport, no

dubtes respecte a la seva adherència. Les pintures sense porositat, s’hauran de llimar. Per a

puguin ser fetes a la fàbrica.

estructures de fusta, serà necessari ancorar prèviament una malla metàl·lica del mateix tipus que la
utilitzada prèviament a l’assaig de laboratori. També serà necessària la malla en tots aquells casos

JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:

que es vulgui assegurar la cohesió al suport per tractar-se de perfils molt grans.

La subjecció de les planxes pot fer-se amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas s’han de dotar

No constitueix per si mateix una protecció per a l’oxidació.

dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el procés de
formigonament.

Utilitzat com a revestiment de parets o forjats interiors, millora la resistència al foc fins a RF 240
segons el gruix col·locat.

3.4.3.- Reparació de juntes amb massilla hidroexpansiva
Resulta un revestiment d’aspecte rugós, molt estètic i adequat per a ambients tipus garatges,
El suport on s'apliqui la massilla ha de ser resistent (no menys de 1.5 MPa a tracció), sec, net i lliure

vestíbuls en zones públiques, patis cobertrs, etc.

de brutícia, elements estranys, pols, olis i restes de morter o beurada.
Millora la resistència tèrmica del tancament on s’aplica.
Si l'espai és insuficient per acollir el cordó de 20 x 30mm, s'obrirà la secció mitjançant radial.
Fitxa tècnica:
El material es rebrà a l'obra en cartutxos per la seva aplicació amb pistola manual o pneumàtica.
L'allisat finals s'haurà de realitzar amb espàtula

3.4.4.- Segellat de juntes i de drens.

Densitat aplicada segons tipus

500 / 800 kg/m3

Coeficient de conductivitat tèrmica

0,150 W/m·K

Ph

11,5

Estabilitat al foc màxima obtinguda

EF 240

Es prepararà un suport amb mitjans mecànics i aplicació d’imprimació epoxi WALKER PRIMER
EA®. Es formen mitges canyes triangulars de 5x5 cm. aproximadament, repicant per a la seva
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Resistència al foc màxima obtinguda

RF 240

Reacció al foc

M-0, Euroclase A s0,d0

Color

Blanc o gris

tèrmica molt baix, de manera que pot aportar un bon aïllament a l’element a protegir. Perquè sigui
eficaç, el mecanisme de intumescència ha de fer-se de forma progressiva.

Àmbits d’aplicació:
- Murs no portants: R-240'.

No conté amiant ni asbestos

- Murs portants: R-240'.
- Blocs de formigó: R-180'.

3.4.6.- Protecció Protecció Contra el Foc D’Estructures de Formigó amb Pintura
Ablativa

- Forjats de formigó: R-30 ÷ R-180'.
- Forjats mixtos de xapa col·laborant: fins R-240'.
- Forjats unidireccionals con cassetons: fins REI-120'.

Sistema de Pintura ablativa (protecció d’estructures de formigó)
- L’estabilitat davant el foc de les estructures de formigó s’obté mitjançant la limitació de la
temperatura dels acers i les armadures que hi ha en l’interior del formigó. Per a tenir uns

- Forjats reticulars: R-30 ÷ R-240'.
- Lloses de formigó: REI-30 ÷ REI-240'.
- Bigues y pilars de formigó: R-30 ÷ R-240'

comportaments correctes davant un foc, els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de
40mm de la superfície, però en la pràctica en la majoria de les obres estan solament recobrits per
uns 25 mm de formigó.

S’aplicarà aquest tipus de revestiment projectant tota l’àrea del forjat amb una pintura del tipus
ABLANITE (casa Euroquímica) o similar, protegint el formigó del foc. Es tracta d’un revestiment
ceràmic ablatiu en forma pasta fluida aplicable mitjançant pistola airless, que protegeix contra

- Per aquest motiu, i perquè l’acer no arribi a una temperatura crítica, és necessària una protecció
posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc per a compensar la pèrdua de

incendis els forjats i sostres de formigó. Certificat EF-180 ( 3 hores ). Hi ha altres productes en el
mercat del tipus IGNIFUGACIONS GENERALS.

resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així, s’evita el col·lapse prematur de
l’estructura.

-Una particularitat que també té el formigó és el spalling (despreniment del formigó de vegades en

3.5.- Drenatge.

forma d’explosió), causat per la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó, que es pot
evitar amb una capa protectora adequada. Aquests tipus d’aplicacions es fan d’acord amb el nou

3.5.1.- Tubs, pericons i boneres.

codi tècnic de l’edificació (RD314/2006) i els càlculs es fan d’acord amb el Eurocodi 2 EN 1992 i la
instrucció de formigó estructural (EHE).

3.5.1.a.- Pericons i pous.

- Es poden tractar els formigons amb aplicacions de protecció passiva contra el foc mitjançant

- Definició.

morters o mitjançant revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida, en funció dels

Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria,

condicionaments de l’obra.

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l’obra.

- Amb aquests productes podem protegir murs no portants, murs portants, blocs de formigó, forjats

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

en formigó, forjats mixtes de xapa col·laborant, forjats unidireccionals amb cassetons ceràmics o de
formigó, forjats reticulars rectes, lloses, bigues i pilars de formigó. Hi ha disponible un revestiment

- El subministrament i col·locació dels materials.

ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida aplicada amb pistola airless, que dóna un acabat similar a la

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l’obra.

pintura. El principi d’acció és per mitjà de la intumescència del producte aplicat, amb la formació d’un

- Les tapes.

volum important de massa de carbó en contacte amb el foc dotat d’un coeficient de transmissió

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l’acabament de l’obra.
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- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució
d’aquesta unitat d’obra.

- Execució de les obres.

La longitud mínima d’encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s’haurà d’aconseguir
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotèxtil sobre la grava filtrant.

3.5.2.b.- Rebliments localitzats de material filtrant.

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota
seran els que indiquen els plànols.

- Definició.
En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

L’execució de les obres haurà d’acomplir les especificacions de l’article 410.2 del PG-3.
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin

3.5.2.- Drens subterranis i material filtrant.

necessàries.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

3.5.2.a.- Drens subterranis.

d’aquesta unitat d’obra.

- Definició.

- Execució de les obres.

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

Haurà d’acomplir les especificacions de l’article 421.3 del PG-3.

- L’excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada.

Els replens filtrants en extradós d’obres de fàbrica tindran la geometria que s’indica als plànols.

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d’assentament del dren.
- L’estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant.

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).

- La col·locació del dren.
- El subministrament i col·locació del material filtrant.

No s’estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui.

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

L’autorització no es donarà sense comprovar que s’acompleixen les condicions exigides, sobre tot en

d’aquesta unitat d’obra.

allò que es refereix al grau de compactació.

- Execució de les obres.

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de

Les dimensions de les rases i tub dren s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre

manera que les tongades a l’un i a l’altre costat d’aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no

el particular, assenyali l'Enginyer Director.

s’iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre
esforços.

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó
tipus HM-15.

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s’executarà abans de realitzar els anomenats
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs.

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub.

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent
(2%) i el cinc per cent (5%).

Las profunditats mínimes d’enterrament s’ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues
de trànsit.

Els replens filtrants sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran abocant les primeres capes
amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i
compactació de terres.
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S'omplirà la fulla de seguiment on quedaran anotades totes les incidències o comentaris

3.6.- Injeccions

sobre cadascun dels testimonis extrets.

3.6.1.- Condicions del procés d’execució

Es contemplaran en els amidaments només aquelles perforacions completament
instal·lades i operatives.

3.6.1.a.- Replanteig dels punts de perforació.
3.6.1.c.- Perforació.

El replanteig serà efectuat per personal de l’empresa contractista, acompanyat per un
responsable de la Direcció Facultativa. S'ha de marcar en el parament de formigó al punt

S’utilitzarà un tub d'acer i maneguets de cautxú especial, dotat d'un joc de femelles i

d'inici de la perforació, coneixent per endavant la seva longitud teòrica i la seva inclinació

volanderes que originen la seva expansió en sentit radial, aconseguint un tancament

amb l'horitzontal, preferiblement amb pintura topogràfica.

hermètic. Es finalitzarà la seva instal·lació col·locant una clau de bola de ½ ". Aquest
procediment es realitzarà per cadascuna de les perforacions.

Aquesta operació es veurà recolzada per un mesurador ferromagnètic, en el cas que
l'armat del formigó sigui dens.

L'espaiament entre forats i la seva disposició s'estableix a la memòria del projecte.

3.6.1.d.- Control de moviments.

Es disposaran rellotges comparadors digitals de lectura de 1/100 de mm per tal d'avaluar
els moviments de l'estructura, així com les possibles empentes d'estructures contigües.

Es comprovarà la inclinació dels trepants mitjançant nivell de bombolla i mesurador de
Els límits es realitzaran sobre formigó o xapes disposades per a això, col·locant l'aparell a

graus.

mig recorregut.
3.6.1.b.- Perforació.

Després d'això, es realitzarà la posada a zero, amb el sentit positiu de lectura en posició de
Es realitzarà mitjançant sonda perforadora a rotació amb corona de diamant, amb extracció

"obertura".

de testimonis, en diàmetres de 20 mm. D'aquesta manera s'obté informació contínua, com
és:

La màxima obertura de fissura o junta serà definida per la Direcció Facultativa i/o la
• Qualitat i homogeneïtat del formigó.

Propietat. En cas que se superi aquest valor, s'ha de suspendre immediatament la injecció
per la perforació en què s'estigui injectant, encara que cal tenir en compte que aquesta

• Presència de buits (“coqueres”) (dada molt important per avaluar consums de
resines).
• Situació aproximada de la zona a injectar.

deformació es dissipa, fins a quedar en un romanent que pot ser de l'ordre del 20% del
valor instantani.
3.6.1.e.- Proves injecció d’aigua.

• Estat de la mateixa: neta o amb restes de sediments o d'eventuals tractaments
anteriors.

Les proves d'aigua, prèvies a la injecció, tenen una importància fonamental, ja que
permeten conèixer les comunicacions entre perforacions, l'extensió de la regió a injectar i la

Es disposarà de microcàmera d'inspecció de diàmetre inferior a 20 mm per tal d'avaluar

possible presència de forats i fuites.

l'estat de la junta previ a la resta d'actuacions.
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D'aquesta forma és possible dissenyar, de la forma més apropiada, la metodologia

S'empraran útils d'injecció com cables d'1 a 8 m de longitud amb rosca, nyplex, vàlvules

d'injecció: triar la viscositat adequada de la resina, establir les seqüències entre trepants,

antiretorn, etc. La distància entre la màquina d'injectar i la perforació no serà superior de

determinar els punts de fuga a controlar, etc.

15m.

En primer lloc, els forats han d'haver estat prèviament obturats, posteriorment es bomba

Si es produïssin fugues de material, s'aturaria el procés, recorrent a injeccions intermitents,

aigua, a diferents pressions per cada un d'ells. La relació cabal / pressió informa sobre les

amb parades, per aconseguir la gelificació de la barreja.

obertures relatives a diferents zones de les juntes.
La injecció en cada forat es donarà per acabada quan es doni un dels següents casos:
També es pot saber, aproximadament, el camí que seguirà la resina, estudiant les
comunicacions entre perforacions i els diferents punts d'escapament del material sobre el
segellat superficial o defectes en el formigó.

Aprofitant aquesta operació s'aconsegueix una neteja parcial de la fissura conjunta i del
detritus de la perforació. El corrent d'aigua, resultat del bombament a través d'una
perforació, només arrossega els detritus solts, tant procedents de la perforació com els
dipositats, al llarg del temps, conseqüència del pas de l'aigua a través d'aquestes zones.

• S’arribi a l’admissió màxima per perforació prefixada sense que hi hagi comunicació
amb les perforacions contigües; senyal que el material pot estar anant fora de l'àrea
a tractar.
• Comunicació entre forats. Si es tracta d'una perforació contigua, es tancarà la clau i
es continuarà la injecció des de la mateixa perforació.
• Es completi la injecció, no admetent volum en aquest forat
Els forats propers a l’injectat i que no estiguin comunicats, romandran oberts durant la

Aquestes proves d'aigua es realitzaran mitjançant bomba elèctrica d'impulsió, en la qual es

injecció d'aquest.

pot graduar prèviament la pressió d'entrada.
S'utilitzaran falques de fusta i draps per tallar les fuites del material d'injecció.
3.6.1.f.- Injeccions de resines de poliuretà.

S’eliminarà les restes de resina que hagin sortit.
La injecció en principi es realitzarà des de les cotes inferiors de la junta cap a la part
superior, i de dins a fora, a fi d'evitar l'oclusió de bosses d'aire; la pressió serà la necessària

Es procedirà a omplir la fulla de seguiment.

perquè es garanteixi la fluència i farcit de la fissura o junta.

Les formulació de poliuretà es presenta en dos components completament exempta de

3.6.1.g.- Tall de l’obturador i segellat

solvents, lliure de clor i d'hidrocarburs, permetent omplir les fissures o juntes tractades.
Un cop polimeritzada la resina, es tallaran arran de parament dels obturadors (packers) i se
En el cas que el material hagi de ser aplicat per mitjà d'una bomba monocomponent, els

segellaran les perforacions amb morter de reparació epòxid de dos components, tipus

dos components A i B seran buidats en un recipient de mescla en una proporció de barreja

Sikadur 31 EF.

de 1:1 parts en volum i a continuació barrejats per mitjà d'un agitador de baixa velocitat
(300-400rpm) fins a obtenir una substància homogènia. Un cop barrejats abocar a la
tremuja i agitar lleugerament. S'empraran bombes d'injecció electro hidràuliques (fins a 200

3.7.- Obres diverses

bars de pressió).
3.7.1.- Elements prefabricats
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- Verticals

± 2 mm

El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de

- Distància entre l'última filada i el sostre

càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les

- Distància entre obertures

± 5 mm

± 20 mm

dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de

PARET O PAREDÓ:

dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a

Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi

haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del

peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.

prefabricat.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la
D.F. no fixa cap altra condició.

3.7.2.- Parets de blocs de ciment.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un

-Definició

espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col.locats amb morter.

cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):

dues cares vistes

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista

elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.

- Replanteig

Les obertures han de portar una llinda resistent.

- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

Gruix dels junts:

- Col.locació de les peces

- Verticals

0,6 cm

- Repàs dels junts i neteja del parament

- Horitzontals

<= 1,2 cm

No pot ser estructural.

CONDICIONS GENERALS

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i

Junts de control:

s'han d'enderrocar les parts afectades.

- Separació

<= 12 m

- Separació en zones de grau sísmic >= VI <= 5 m

parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Toleràncies d'execució:

- Alçària ± 15 mm/3 m
± 25 mm/total
- Aplomat ± 10 mm/3 m
± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les

S'ha d'humitejar el bloc per col.locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant
no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada,
perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a

+ 2 mm
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- Normativa d´obligat compliment
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.7.3.- Lloguer de bastida tubular
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Lloguer, durant el temps que sigui necessari, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 12 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa,
barana posterior amb dues barres i tornapeus, i barana davantera amb una barra, fins i tot p/p de
xarxa flexible, tipus mosquitera amb monofilament de polietilè 100%.

FASES D'EXECUCIÓ.
Revisió

periòdica

per

garantir

la

seva

estabilitat

i

condicions

de

seguretat.

3.7.4.- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de volum
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per 1000 m³ d'estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent i plataforma de treball de 100 m², situada fins a 12 m d'altura màxima, segons
plànols de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE-EN

12810-1. Bastides

de façana de components

prefabricats. Part

1:

Especificacions dels productes.

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA AMBIENTALS.
No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig dels suports. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais
afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la
bastida.
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT.
4.1.1.b.- Perforació per al foradat d’estructures de formigó en massa o armat

4.1.- Treballs previs.

L’amidament s’efectuarà per uds realment foradats (ud). Els preus inclouen el desplaçament i la

4.1.1.- Treballs preliminars.

retirada dels equips. Igualment també inclou els treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel
servei ferroviari.

4.1.1.a.- Enderrocs i demolicions d’estructures.
L’abonament dels talls es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
3

L’amidament s’efectuarà per metres cúbics (m ) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i
3

massís, realment executats en obra, en el cas d’edificacions i per metres cúbics (m ) realment
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses

4.1.1.c.- Regularització de superfícies de formigó

immediatament abans d’iniciar-se l’enderroc i les dades finals, preses immediatament després de
finalitzar el mateix, en el cas d’enderroc de massissos i sosteniments i revestiments de túnels. Els preus
inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari.

No seran objecte d’abonament sota aquest concepte les demolicions consistents en el tall d’estructures
de formigó armat o en massa amb fil adimantat, disc de diamant o corona de diamant, ni les demolicions
que es realitzin mitjançant les perforacions i col·locació posterior de crics hidràulics per al trencament de
les estructures de formigó en massa o armat. Igualment tampoc serà objecte d’abonament la retirada,

Aquesta unitat s’abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció
horitzontal del terreny.

El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se
inclosos a les unitats d’enderroc. En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material
procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel director de l’obra i per la
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

càrrega i transport a l’abocador del material procedent de les demolicions amb tall amb fil de diamant o
disc adiamantat i les demolicions mitjançant perforacions i col·locació de crics hidràulics per al
trencament de l’estructura. Tampoc serà objecte d’abonament el desmuntatge, la retirada, càrrega i

4.2.- Formigons per a capes d’anivellament i regularitzacions.

transport a l’abocador, aplec o lloc d’ús del material procedent dels estintolaments metàl·lics de
pantalles.

En el cas de paviments i voreres, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment
executats.

En el cas de rigoles i vorades, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.
El preu inclou també la demolició de la base de formigó.

No seran objecte d’abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a dipòsit o
abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d’enderroc. En cas
d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que
prèviament estigui aprovat l’abocador pel director de l’obra i per la comissió de seguiment

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. Els preus inclouen treballs en
jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari.

CAPES DE NETEJA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

PER A REGULARITZACIONS:
3

m de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

L’abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts
al Quadre de Preus.
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4.3.- Estructures.

4.3.3.- Ancoratges per a estructures.

4.3.1.- Estructures d’acer.

Aquesta unitat tat s’amidarà en unitat d’ancoratge realment executat amidat segons les
especificacions de la D.T., per a cada un del gruixos de barres descrits al quadre de preus,

4.3.1.a.- Estructures d’acer en perfils laminats.

Aquesta unitat inclou tots els mitjans humans i mecànics i els materials posats en el lloc de la seva
col·locació, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en

Aquesta unitat s’amidarà en quilograms (kg) de pes calculat segons les especificacions de la

estructura de formigó, segons plànols

Documentació Tècnica, d’acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

4.3.4.- Formigons.

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F.
3

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m ) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

següents particularitats i excepcions:

El preu inclou la confecció de plànols de detalls, realització de peces a taller, transport a l’obra,

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de

muntatge amb els mitjans necessaris, soldadura d’estructures complementaries de muntatge, capa

l’execució de les obres, essent l’estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar

d’emprimació antioxidant i dues d’esmalt. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o

l’excavació.
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de

reduïda pel servei ferroviari.

drenatge no serà objecte d’amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu
4.3.1.b.- Neteja i preparació de superficies metàl·liques:

d’aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.

2

S’ amidaran i abonaran per m de parament tractat. Aquesta unitat porta inclòs la neteja i eliminació
del detritus aigua+brutícia generada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en

- L’abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als
Quadres de preus.

quantitat suficient), recollida i transport de runa, detritus generats fins abocador autoritzat
Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari.

4.3.2.- Parets estructurals de ceràmica.
Els preus d’abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de
Les fàbriques de maó s’han de mesurar i abonar en m3 de volum realment executat, o per m2

tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes

realment executat en cas que el seu gruix sigui constant, s’ha de deduir els forats d’ acord amb el

operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el

següent criteri:

previst broll d’aigua a voreres d’obres de fàbrica.

- Obertures <= 1,00 m2 .........................................................................................No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2 ...................................................................................... Es dedueix el 100%

No inclou la unitat les armadures i l’encofrat.

S’ha d’incloure en el preu, els materials, el replanteig, totes les operacions necessàries per el seu
total acabat, els fleixos o connectors, i el repàs de junts i neteja del parament.

4.3.5.- Elements auxiliars.

Les sobrellindes de forats, estan incloses en el preu, salvat indicació expressa de la D.T:
També està inclosa la col.locació de bastiments o bastiments de base de portes i finestres.

4.3.5.a.- Encofrats i motlles.

No s’inclou en el preu els elements de protecció metàl.lica a base de perfil laminat en forma de U,
que es col·loquen a les vores dels forats de portes i finestres, els quals s’han de mesurar i abonar

Els encofrats s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d’acord

per kg incloent la seva col.locació.

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.
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Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries,
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles,

ml de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d’estructura auxiliar
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies.

4.4.5.- Segellat de juntes i drens

Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el desencofrant, el muntatge i desmuntatge de
l’encofrat, els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements

ml de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

utilitzats. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari.

Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva
completa finalització.

4.4.- Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts.

Ud corresponents al nombre de drens existents.
Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter epòxidic. S’inclou col·locació de tap de

4.4.1.- Geomembrana de polietilè

PVC per mantenir segellat el tub

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

4.4.6.- Protecció Contra el Foc D’Elements Metàl·lics amb morter de base cimentosa

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d’acord amb els criteris següents:
- Forats d'un m2 com a màxim ............................................................................. no es dedueixen

m2 de superfície projectada amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica

- Forats de més d'un m2 ............................................................................. es dedueixen el 100%
Inclouen igualment l’acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals,

4.4.7.- Protecció Protecció Contra el Foc D’Estructures de Formigó amb Pintura

utilitzant, si cal, materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat.

Ablativa
S’amidaran i abonaran per m2 de superfície protegida, hi estan inclosos tots els materials auxiliars

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

necessaris per a l’aplicació del producte, la recollida dels materials de medis auxiliars, etc.,

per a impermeabilització del pou, totalment col·locada

necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador de runes

4.4.8.- Protecció d’elements metàl·lics i protecció contra el foc d’elements metàl·lics
4.4.2.- Formació de juntes de dilatació

amb morter format de base cimentosa

CRITERI GENERAL:

S’amidaran i abonaran per m2 de superfície protegida, hi estan inclosos tots els materials auxiliars

L’encofrat de suport del element de la junta no serà d’abonament independent per considerarse

necessaris per a l’aplicació del producte, la recollida dels materials de medis auxiliars, etc.,

inclòs dins de la unitat d’obra de la junta.

necessaris pel total acabament del treball i el transport a abocador de runes.

JUNTA AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva

JUNTA AMB PERFIL ELASTOMÈRIC:

completa finalització.

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

4.4.3.- Extracció de juntes de dilatació
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

4.5.- Drenatge.
4.5.1.- Tubs, pericons i buneres.

4.4.4.- Massilla elàstica monocomponent hidroexpansiva
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4.5.1.a.- Pericons i pous.

El geotèxtil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu
s’inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d’execució del dren

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons

subterrani.

s’especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en
alçats, armadures i, quan s’escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i

L’abonament es realitzarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat

graons per a formació d’escales de gat.

d'obra.

Així mateix, el pous embornals s’amidaran per unitat de pou.

4.5.2.b.- Rebliments localitzats de material filtrant.
3

L’abonament d’aquesta unitat d'obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que figura en el

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m ), obtinguts com a

Quadre de preus.

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d’iniciar l’extensió i
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer

4.5.1.b.- Tubs de PVC

Director.

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats

D’aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge,

al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al

havent inclòs l'anomenat material al preu del dren.

quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de

L’abonament d’aquesta unitat d'obra es farà d’acord amb el preu que figura en el Quadre de preus.

formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’excavació i el
reblert de la rasa.

4.5.3.- Desguassos
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus.

4.5.1.c.- Drens.

El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva correcta connexió amb la resta
d’elements de drenatge.

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtrant i el

4.6.- Injeccions.

geotèxtil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat
de la solera.

Les injeccions s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus

Les operacions de supervisió i control es consideraran incloses en el preu considerat.

4.5.2.- Drens subterranis material filtrant.
S’amidarà per kg de resina de poliuretà injectada, inclosa la part proporcional de la unitat de
4.5.2.a.- Drens subterranis.

perforació i obturació. Hi estan inclosos tos els materials auxiliaras necessaris per a l’aplicació del
producte, la recollida dels materials de medis auxiliars, etc., necessaris pel total acabament del

L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny.

treball i el transport a abocador de runes.

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció

Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva

de cada dren.

completa finalització.
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4.7.- Obres vàries.

4.8.- Senyalització de les obres.
La senyalització de les obres haurà de complir el Manual de senyalització d’obres de la

4.7.1.- Parets de blocs de ciment

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, essent els costos i sobrecostos
que això origini inclòs als preus generals del projecte i no sent d’abonament independent

PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

4.9.- Obra civil i pagaments a companyies de serveis per escomeses.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

La part d’obra civil s’amidarà i abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte
figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte.

- Obertures <= 2,00m2 no es dedueixen
- Obertures > 2,00m2 i <= 4,00m2 es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00m2 es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00m2 en què aquesta col.locació es compta a
part.

La part d’escomesa a abonar a la Companyia, es justificarà amb la factura i rebut d’abonament a la
Companyia.

L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5% en
concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució material. L’amidament al que s’aplicarà
serà 1 (una unitat).

Els preus establerts són els que figuren al quadre de preus núm.1.

Barcelona, Febrer de 2016

L’Enginyer Autor del projecte

4.7.2.- Lloguer de bastida tubular

El criteri de mesura és el de Amortització en forma de lloguer mensual, considerant un
màxim de 1000 m3 de volum i 15 dies naturals.

L’abonament de la unitat s’efectuarà per mesos complets.

Sgt.: Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA

4.7.3.- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
L’abonament d’aquesta unitat s’efectuarà per unitat de muntatge i desmuntatge de la
bastida, corresponent a les diferents fases que s’han de tenir en compte en el projecte.
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DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

AMIDAMENTS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS
01
01
01
02

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL
NUM. CODI
1

K8782270

m2

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca

actuacions en Línia 4

13,270

[D]

G4XBN022

ud

Num. Text
1

[E]

Tipus

[C]

6,510

[D]

G4ZD0021

Kg

Num. Text

[E]

[F]

2,000

Tipus

T

1
2

en zona L4

G773U010

m2

Num. Text

[D]

Tipus

[E]

longitud

quantia

nº anclatges

2,000

16,000

10,000

[C]

13,270

[D]

[F]

m2

[E]

[F]

6,510

[C]

1

Actuacions en L4

13,270

2

Canaleta existent

14,000

3

parets de la canaleta

14,000

[D]

[F]

6,510

TOTAL

2,000

G4ZFN015

u

Fórmula

10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000

TOTAL

Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
14,000

NUM. CODI

2,000

TOTAL

01
01
02
01

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

PRESSUPOST POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

Fórmula

1

G4ZDN010

UA

DESCRIPCIÓ

ud

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3 d'estructura galvanitzada en calent i plataforma
de treball de 100 m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, incloent p.p. de transport i trasllat de bastida des de superfície a
la zona de treball

Num. Text

Tipus

Fórmula

[C]

[D]

2

G4ZDN020

mes

Num. Text

Fórmula

86,388

TOTAL

5,600 C#*D#*E#*F#

0,400

11,200 C#*D#*E#*F#

Perforació de llosa de formigó armat, amb corona diamantada de 152 mm de diàmetre, en parament de formigó en massa,
i càrrega manual de residus sobre contenidor i transport fins a abocador

EUR

Fórmula

4,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

fase 3

1,000

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

2

fase 4

0,650

0,650 C#*D#*E#*F#

3

fase 5

0,650

0,650 C#*D#*E#*F#

4

fase 6

0,700

0,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K874PASD

m2

Num. Text

103,188

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#

LLoguer mensual, de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3 d'estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm d'espesor, i plataforma de treball de 100 de m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, escala
interior amb trapa i barana posterior amb dos barres i entornpeus.
Tipus

Fórmula

0,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

320,000

TOTAL

[E]

4,000

1

86,388 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Tipus

mur en L4

TOTAL AMIDAMENT

86,388 C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4

m2

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa.
Tipus

[F]

2

86,388

3
Num. Text

[E]

2,000

320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
E786N1D0

E619A54L

1

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del pou, totalment col·locada

1

5

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica
tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra, material i medis auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions
mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un rendiment estimat de 16 kg/ml
[C]

[D]

86,388 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

5,000

Num. Text
[F]

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter epòxidic i col·locació de tap de PVC per mantenir segellat el
tub

actuacions en linia 4

[C]

TOTAL AMIDAMENT
7

[C]

Tipus

1

DESCRIPCIÓ

Tipus

Pàg.:

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4
IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

UA

Num. Text
1

Pàg.:

1

Perfils superfície metàl·lica

2

3,000

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb neteja d'òxids amb sorreig de sorra seca, per procedir
posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, i retirada de residus generats
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

L (m)

Perímetre (m)

HEB 600

247,000

2,320

573,040 C#*D#*E#*F#

3

HEB 400

428,800

1,930

827,584 C#*D#*E#*F#

4

HEB 220

26,000

1,270

33,020 C#*D#*E#*F#

5

HEB 240

71,700

1,380

98,946 C#*D#*E#*F#

6

HEB 360

287,600

1,850

532,060 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

HEB 180

8

Rigiditzadors, plaques i xapes

88,400

AMIDAMENTS

3

91,936 C#*D#*E#*F#

1,040
50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.206,586

2

G4XBN022

K894GBJ0

Tipus

1

Perfils superfície metàl·lica

2
3
4

[D]

[E]

TOTAL

3

HEB 600

247,000

2,320

573,040 C#*D#*E#*F#

HEB 400

428,800

1,930

827,584 C#*D#*E#*F#

HEB 220

26,000

1,270

33,020 C#*D#*E#*F#

5

HEB 240

71,700

1,380

98,946 C#*D#*E#*F#

6

HEB 360

287,600

1,850

532,060 C#*D#*E#*F#

7

HEB 180

88,400

8

Rigiditzadors, plaques i xapes

Tipus

1

Perfils superfície metàl·lica

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.206,586

2

4

[D]

[E]

[F]

TOTAL

HEB 600

247,000

2,320

573,040 C#*D#*E#*F#

3

HEB 400

428,800

1,930

827,584 C#*D#*E#*F#

4

HEB 220

26,000

1,270

33,020 C#*D#*E#*F#

5

HEB 240

71,700

1,380

98,946 C#*D#*E#*F#

6

HEB 360

287,600

1,850

532,060 C#*D#*E#*F#

7

HEB 180

88,400

1,040

8

Rigiditzadors, plaques i xapes

K8782270

1

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.206,586

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca

15,110

Tipus

T

13,000 C#*D#*E#*F#
13,000

[C]

longitud

[D]

quantia

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

nº anclatges

en zona L9

2,000

16,000

20,000

640,000 C#*D#*E#*F#

4

a diferent nivell

2,000

16,000

15,000

480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.120,000

G773U010

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del pou, totalment col·locada

m2

Tipus

zona de L9

E5ZHND6P

[C]

15,110

m

[D]

[E]

[F]

20,370

TOTAL

Fórmula

307,791 C#*D#*E#*F#
307,791

Canaleta exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

1

TOTAL

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

01
01
02
03

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL
NUM. CODI

m2

actuacions en linia 9

5

1

[D]

Fórmula

91,936 C#*D#*E#*F#
50,000

DESCRIPCIÓ

[C]

TOTAL

2

1

PRESSUPOST POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[E]

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica
tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra, material i medis auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions
mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un rendiment estimat de 16 kg/ml

Kg

Num. Text

Fórmula

Perímetre (m)

01
01
02
02

T

[C]

G4ZD0021

1

91,936 C#*D#*E#*F#

1,040

L (m)

NUM. CODI

[D]

13,000

Num. Text

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
lineals

m2

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

actuacions en L9

[C]

Fórmula

Perímetre (m)

G7D2N723

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
[F]

L (m)

Num. Text

1

T

[C]

4

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter epòxidic i col·locació de tap de PVC per mantenir segellat el
tub

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació antioxidant

m2

Num. Text

5

ud

Num. Text
1

4

Pàg.:

ED15B871

20,370

TOTAL

PRESSUPOST POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN LINIA 9
DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

UA

DESCRIPCIÓ

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text
[F]

Tipus

[C]

10,000

1

Fórmula

[D]

[E]

[F]

12,500

307,791 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

E5ZH5DJ4
Num. Text

EUR

u

TOTAL

Fórmula

125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

307,791

16,000

125,000

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS

Pàg.:
10,000

1

AMIDAMENTS

5

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

Pàg.:

Graons

3

20,000

T

4

3

E619A54L

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

68,000

1

G450N005

Fórmula

68,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Replans

6

Perfils

7
8

TOTAL

2

21,560

0,570

0,370

4,547 C#*D#*E#*F#

41,930

1,150

0,210

10,126 C#*D#*E#*F#

2

Tipus

[C]

1

sobreeixidor cota 0.21

41,930

2

sobreeixidor cota 0,37

21,560

4

mur de potecció canaleta 1,00 m,
alçada 1 m, part interior

41,930

mur de potecció canaleta 0.40 m,
alçada 1 m, part interior

21,560

5

[D]

[E]

[F]

1,000
2,000

G455N020

TOTAL

Fórmula

0,400

8,624 C#*D#*E#*F#

0,800

67,088 C#*D#*E#*F#

HEB 200

181,200

1,150

2,000

416,760 C#*D#*E#*F#

HEB 300

14,400

1,730

2,000

49,824 C#*D#*E#*F#

Superfície escales
Graons

[C]

T

ud

sup-inf

nº escales

m2

80,000

2,000

2,000

0,590

188,800 C#*D#*E#*F#

48,000

2,000

109,440 C#*D#*E#*F#

Neteja de la solera del pou, tantes vegades com sigui convenient, inclòs neteja amb aigua a pressió, inclús càrrega,
transport i descarrega de residus i productes sobrants a abocador o instal·lació autoritzada.

m2

Replans

6

Perfils

7

HEB 200

8

HEB 300

14,400

T

1

Tipus

superficie de la solera

[C]

[D]

[E]

[F]

346,500

Tipus

1

Superfície escales

2

Graons

T

3

01
01
03
01

NUM. CODI
1

K874PASD

346,500

T

m2

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb neteja d'òxids amb sorreig de sorra seca, per procedir
posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, i retirada de residus generats

Superfície escales

[C]

T

ud

2,000

0,570

Ample (m)

Llarg (m)
2,200

[D]

sup-inf

[E]

nº escales

[F]

TOTAL

Fórmula

209,440 C#*D#*E#*F#

28,000

2,000

1,700

L (m)

Perímetre (m)

nº escales

181,200

1,150

2,000

416,760 C#*D#*E#*F#

1,730

2,000

49,824 C#*D#*E#*F#
974,264

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

ud

sup-inf

nº escales

m2

80,000

2,000

2,000

0,590

188,800 C#*D#*E#*F#

48,000

2,000

109,440 C#*D#*E#*F#

ud

2,000

0,570

Ample (m)

Llarg (m)
2,200

Perfils

7

HEB 200

181,200

1,150

2,000

416,760 C#*D#*E#*F#

8

HEB 300

14,400

1,730

2,000

49,824 C#*D#*E#*F#

T

28,000

2,000

1,700

L (m)

Perímetre (m)

nº escales

209,440 C#*D#*E#*F#

Replans

6

NUM. CODI
1

Fórmula

TOTAL

5

01
02
01
01

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

DESCRIPCIÓ

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST POU HAVANERES
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU
TRACTAMENTS EN ESCALES

UA

Num. Text
1

Fórmula

346,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

TOTAL

[E]

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
lineals

m2

4
Num. Text

[D]

ud

5

Num. Text

145,670

974,264

Tipus

T

G7D2N723

209,440 C#*D#*E#*F#

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació antioxidant

m2

28,028 C#*D#*E#*F#

0,650

2,200

1,700
nº escales

TOTAL AMIDAMENT
3

2,000

Llarg (m)

2,000

4

41,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

14,673

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa.

Num. Text

109,440 C#*D#*E#*F#

Ample (m)

ud
Perímetre (m)

Num. Text

Fórmula

2

m2

188,800 C#*D#*E#*F#

0,570

L (m)

K894GBJ0

1

E786N1D0

0,590

2,000

28,000
T

3

5

2,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

2,000

48,000

68,000

Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de pendents en canaleta de desguàs, inclòs col·locació, vibrat i curat

m3

5

80,000

H1411111

6

974,264

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

m2
EUR

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS

Pàg.:
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

7

H1421110

u

H1431101

u

u

1,000

H147N000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Faixa de protecció dorslumbar

u

18,000
14

H1432012

AMIDAMENT DIRECTE

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

u

2,000
13

3

H147L015

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
H1445003

u

6

H1447005

u

H145C002

u

H145K153

u

H1465275

u

H147D102

u

11

H147D405

u

17

u

18

H1484110

2,000

EUR

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

u

H1487350

u

01
02
01
03

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL
NUM. CODI
H1512005

1,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

1
1,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
20

9,000

H1486241

AMIDAMENT DIRECTE
Samarreta de treball, de cotó

u

2,000
19

9,000

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE

H1482422

3,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

AMIDAMENT DIRECTE

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE

H1482222

2,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
AMIDAMENT DIRECTE

10

16

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

9

AMIDAMENT DIRECTE

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

5,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

7

H1481542

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

9,000

3,000
15

5

8

9,000
12

2

Pàg.:

4,000

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
2

H1512013

m2

H151A1K1

m2

H151AJ01

m2

H1521431

m

H152J105

m

H152U000

m

HBBAA005

u

01
02
01
04

NUM. CODI
1

HBC1KJ00

DESCRIPCIÓ

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

2

HQU22301

u

HQU25701

4

HQU27902

5,000

HQU2AF02

u

AMIDAMENT DIRECTE
6

HQU2D102

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

HBBAB115

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

u

7

HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE
8

HQU2GF01

u

HBBAE001

u

1,000

1,000
OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

u

1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

u

AMIDAMENT DIRECTE
5

9,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

u

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

6,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

10,000

1,000

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

UA

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE

8

30,000

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

10

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

u

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

HBBAF004

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

12

15,000

Pàg.:

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

AMIDAMENTS

9

1,000

EUR

01
02
02
01

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

I2R24200

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Paper i cartró

0,090

0,090 C#*D#*E#*F#

2

Fusta

0,660

0,660 C#*D#*E#*F#

3

Plàstic

0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

4

Envasos amb substàncies perilloses

0,260

0,260 C#*D#*E#*F#

5

Residus municipals

6

Residus barrejats de construcció i
enderroc

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#

17,640

17,640 C#*D#*E#*F#

01
02
02
02

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

1

I2R540R0

1

19,760

2

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DEL RESIDU

1

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
GESTIÓ DE RESIDUS
DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT
DESCRIPCIÓ

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

Fusta

[C]

[D]

[E]

[F]

0,660

1

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses

kg

[C]

[D]

[E]

[F]

0,260

TOTAL

Tipus

0,260 C#*D#*E#*F#

1

[C]

1.000,000

[D]

[E]

[F]

0,130

I2R540D0

m3

Tipus

Plàstic

[C]

[D]

[E]

[F]

0,230

I2RA6960

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Paper i cartró

0,090

2

Fusta

0,660

0,660 C#*D#*E#*F#

3

Plàstic

0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

4

Residus municipals

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#

I2R540M0

m3

Num. Text
1

Residus barrejats de construcció i
enderroc

1

[C]

Tipus

Paper/cartró

[C]

[D]

[E]

[F]

0,090

Fórmula

0,230

TOTAL

Fórmula

0,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

1,860

[D]

[E]

[F]

17,640

TOTAL

I2RA8580

m3

0,090

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat
Tipus

TOTAL

0,230 C#*D#*E#*F#

0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

130,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de
capacitat
Num. Text

Num. Text

Fórmula

0,260
4

2

TOTAL

130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

0,660

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Num. Text

Fórmula

Fórmula

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses

I2RA6770

TOTAL

0,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

I2RA8E00

Num. Text

UA

Num. Text

I2RA6890

12

UA

Num. Text

3
1

01
02
02
03

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL
NUM. CODI

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

AMIDAMENTS

11

Tipus

1

Residus de construcció barrejats

2

Residus municipals

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

17,640

17,640 C#*D#*E#*F#

0,880

0,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

18,520

17,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
PROJECTE
CAPITOL
SUBCAPITOL

17,640

EUR

01
02
03
01

PRESSUPOST POU HAVANERES
ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
PARTIDES ALÇADES VÀRIES

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

XPA10X25

Pàg.:

13

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a possibles patologies ocultes de l'estructura metàl·lica, incloent reforçaments d'acer S355JR
segons UNE-EN 10025-2, , en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, treballats en taller i una
capa d'imprimació antioxidant, colocat en obra amb soldadura
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

E5ZH5DJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P- 2

E5ZHND6P

m

P- 3

E619A54L

m2

P- 4

E786N1D0

UA

m2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàg.:

1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

44,26 €

P- 15

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

6,24 €

Canaleta exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

23,78 €

P- 16

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

6,55 €

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment de
color, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4
(VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

87,07 €

P- 17

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26 €

P- 18

H1432012

u

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant de capa
gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix
aplicat en una capa.
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

33,48 €

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P- 19

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 20

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

DESCRIPCIÓ

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

20,26 €

1,56 €

P- 5

ED15B871

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

23,64 €

P- 6

G450N005

m3

Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de pendents en canaleta de desguàs, inclòs
col·locació, vibrat i curat
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

96,64 €

P- 21

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

8,60 €

P- 7

G455N020

m2

Neteja de la solera del pou, tantes vegades com sigui convenient, inclòs neteja amb aigua a
pressió, inclús càrrega, transport i descarrega de residus i productes sobrants a abocador o
instal·lació autoritzada.
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

5,80 €

P- 22

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

22,70 €

P- 23

H1465275

u

G4XBN022

ud

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter epòxidic i col·locació de tap de PVC
per mantenir segellat el tub
(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

78,31 €

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

18,96 €

P- 8

P- 9

G4ZD0021

Kg

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització d'anclatges amb resines
de poliuretà o acrílica tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra, material i medis auxiliars,
amb control de la injecció i de les deformacions mitjançant rellotges comparadors i control de les
fuites amb un rendiment estimat de 16 kg/ml
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

21,81 €

P- 24

H147D102

u

52,12 €

P- 10

G4ZDN010

ud

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3 d'estructura galvanitzada
en calent i plataforma de treball de 100 m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, incloent p.p. de
transport i trasllat de bastida des de superfície a la zona de treball
(SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

7.495,55 €

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P- 25

H147D405

u

552,41 €

LLoguer mensual, de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3 d'estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espesor, i plataforma de treball de 100 de
m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, escala interior amb trapa i barana posterior amb dos
barres i entornpeus.
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1.871,10 €

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P- 26

H147L015

u

25,60 €

Perforació de llosa de formigó armat, amb corona diamantada de 152 mm de diàmetre, en
parament de formigó en massa, i càrrega manual de residus sobre contenidor i transport fins a
abocador
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

206,80 €

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P- 27

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

24,76 €

P- 11

P- 12

G4ZDN020

G4ZFN015

mes

u

11,75 €

P- 13

G773U010

m2

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del pou, totalment col·locada
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

24,61 €

P- 28

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,84 €

P- 14

G7D2N723

m2

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

37,51 €

P- 29

H1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

24,51 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 30

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

6,91 €

P- 31

H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

6,91 €

P- 32

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87 €

P- 33

H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P- 34

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P- 35

H1512005

m2

P- 36

H1512013

m2

P- 37

H151A1K1

UA

m2

P- 45

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P- 46

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P- 47

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P- 48

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

64,83 €

5,28 €

P- 49

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71 €

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

5,82 €

P- 50

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

32,89 €

P- 51

HQU2AF02

u

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

17,50 €

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 52

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

60,85 €

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

5,73 €

P- 53

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

79,52 €

P- 54

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

48,91 €

P- 55

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS)

22,00 €

P- 56

I2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

45,49 €

P- 57

I2R540M0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

16,94 €

P- 58

I2R540R0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat
(CENT VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

180,08 €

P- 59

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00 €

P- 60

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

8,36 €

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

14,01 €

P- 39

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,94 €

P- 40

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21 €

P- 41

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

2,55 €

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

38,52 €

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

32,07 €

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

37,39 €

P- 43

P- 44

HBBAA007

HBBAB115

u

u

UA

33,03 €

m2

u

4

CODI

PREU

H151AJ01

HBBAA005

Pàg.:

NÚMERO

DESCRIPCIÓ

P- 38

P- 42

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
DESCRIPCIÓ

PREU
6,07 €

47,39 €

6,11 €

108,96 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

5

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 61

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00 €

P- 62

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

14,03 €

P- 63

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

0,09 €

P- 64

K874PASD

m2

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb neteja d'òxids amb sorreig de
sorra seca, per procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, i retirada de residus generats
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

27,69 €

P- 65

K8782270

m2

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

18,12 €

P- 66

K894GBJ0

m2

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació antioxidant
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

Barcelona, Febrer de 2016
L´enginyer autor del projecte

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.

PREU

7,43 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
E5ZH5DJ4

UA
u

B5ZZJLPT
BD515DJ1

P- 2

E5ZHND6P

m

B5ZH1D60
B5ZHBD60
B5ZZJLPT

P- 3

E619A54L

m2

B0E14152

P- 4

E786N1D0

m2

B0111000
B755B211

P- 5

ED15B871

m

BD13187B
BD1Z2300
BDW3B800
BDY3B800

P- 6

G450N005

m3

B060U310

P- 7

G455N020

m2

B0111000

P- 8

G4XBN022
B7Z1N005
BT110101

ud

DESCRIPCIÓ
Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica
Altres conceptes
Canaleta exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant
Canal exterior de secció semicircular de PVC rigid, de diàmetre 150 mm
Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 150 mm
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Altres conceptes
Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 300x150x50 mm,
de morter de ciment de color, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
d'una cara vista, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
1:0,5:4
Maó foradat llis de morter de ciment de 300x150x50 mm, de cara vista,de
color, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa.
Aigua
Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment
Altres conceptes
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm
Altres conceptes
Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de pendents en canaleta
de desguàs, inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
Altres conceptes
Neteja de la solera del pou, tantes vegades com sigui convenient, inclòs
neteja amb aigua a pressió, inclús càrrega, transport i descarrega de residus i
productes sobrants a abocador o instal·lació autoritzada.
Aigua
Altres conceptes
Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter epòxidic i
col·locació de tap de PVC per mantenir segellat el tub
Tap de PVC per al segellat de tub dren existent
Morter epoxi bicomponent tipus Sikadur 31 EF
Altres conceptes

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàg.:

1

PREU
44,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 9

CODI
G4ZD0021

UA
Kg

1,04000 €
19,08000 €

B0172000
BT230100

24,14 €

DESCRIPCIÓ
Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a impermeabilització
d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica tipus Webac 1403 o similar,
inclosa la mà d’obra, material i medis auxiliars, amb control de la injecció i de
les deformacions mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb
un rendiment estimat de 16 kg/ml
Dissolvent universal
Resina injecció tipus WEBAC 1403
Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
21,81 €

0,26130 €
13,40000 €
8,15 €

23,78 €
P- 10
4,61500 €
4,80000 €
1,14400 €

G4ZDN010

ud

B4ZDN010

13,22 €
87,07 €
B4ZDN020
33,02112 €
54,05 €
B4ZDN030
B4ZDN040
B4ZDN050

33,48 €

0,00685 €
20,16000 €
13,31 €

P- 11

G4ZDN020

mes

23,64 €
B4ZDN070

4,45200 €
1,52760 €
2,49810 €
0,11000 €
15,05 €

B4ZDN080
B4ZDN090

96,64 €
64,08150 €

P- 12

G4ZFN015

u

32,56 €

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3
d'estructura galvanitzada en calent i plataforma de treball de 100 m2, situada
fins a 12 m d'altura màxima, incloent p.p. de transport i trasllat de bastida des
de superfície a la zona de treball
Repercusió, per m³, de muntatge de bastida de volum, de 12 m d'alçada
màxima, constituit per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les exigències de
qualitat recolllides en la UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i
UNE-EN 12811; inclús p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.
Repercusió, per m³, de desmuntatge de bastida de volum, de 12 m d'alçada
màxima, constituit per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les exigències de
qualitat recolllides en la UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i
UNE-EN 12811; inclús p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues
barres i entornpeu.
Repercusió, per m2 de muntatge de plataforma de xapa perforada d'acer.
Repercusió, per m2 de desmuntatge de plataforma de xapa perforada d'acer.
Mitjans auxiliars per al muntatge i desmuntatge de bastida de 1000 m3 i
altura màxima 12 metres
Altres conceptes
LLoguer mensual, de bastida de volum, format per fins a 1.000 m3
d'estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2
mm d'espesor, i plataforma de treball de 100 de m2, situada fins a 12 m
d'altura màxima, escala interior amb trapa i barana posterior amb dos barres i
entornpeus.
Lloguer diari de m³, de bastida de volum, de 10 m d'alçada màxima, constituit
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, fabricat cumplint les exigències de qualitat recolllides
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
12811; inclús p/p d'escala interior amb trapa i barana amb dues barres i
entornpeu.
Lloguer diari de m2 de plataforma de treball de xapa perforada d'acer.
Mitjans auxiliars per al lloguer de bastida de 1.000 m3
Altres conceptes
Perforació de llosa de formigó armat, amb corona diamantada de 152 mm de
diàmetre, en parament de formigó en massa, i càrrega manual de residus
sobre contenidor i transport fins a abocador
Altres conceptes

7.495,55 €

3.568,20000 €

2.325,60000 €

470,82000 €
305,52000 €
144,00000 €
681,41 €
1.871,10 €

1.360,00000 €

306,00000 €
35,00000 €
170,10 €
206,80 €

206,80 €

5,80 €
P- 13

G773U010

0,16300 €
5,64 €

B772U001

78,31 €

B7Z1U001

27,80000 €
13,18500 €
37,33 €

P- 14

G7D2N723
B0111000

m2

m2

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues
per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del pou, totalment
col·locada
Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la
intempèrie
Element de fixació per a làmina de polietilè
Altres conceptes
Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals
Aigua

24,61 €

12,26500 €
4,38000 €
7,97 €
37,51 €
0,06031 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 15

CODI
B7D2N021

UA

H1411111

u

B1411111

P- 16

H1421110

u

B1421110

P- 17

H1431101

u

B1431101

P- 18

H1432012

u

B1432012

P- 19

H1445003

u

B1445003

P- 20

H1447005

u

B1447005

P- 21

H145C002

u

B145C002

P- 22

H145K153

u

B145K153

P- 23

H1465275

B1465275

u

DESCRIPCIÓ
Morter amb base de ciment de 500 kg/m3 de densitat, en sacs
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Altres conceptes
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàg.:

3

PREU
27,54000 €
9,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 24

CODI
H147D102

UA
u

6,24 €
5,67000 €

B147D102

0,57 €
6,55 €

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

4

PREU

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Altres conceptes

52,12 €

47,38000 €

4,74 €

5,95000 €
P- 25

H147D405

u

0,60 €
0,26 €
B147D405

0,24000 €
0,02 €
20,26 €

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes

552,41 €

502,19000 €

50,22 €

18,42000 €
1,84 €

P- 26

B1Z09F90

1,42000 €
0,14 €

10,68000 €
1,07 €
8,60 €

u

B147L005

1,56 €

11,75 €

H147L015

P- 27

H147N000

u

B147N000

P- 28

H1481242

u

B1481242

0,78 €

P- 29

H1481542

u

20,64000 €
B1481542

2,06 €
18,96 €
P- 30
17,24000 €

1,72 €

Faixa de protecció dorslumbar
Faixa de protecció dorslumbar

H1482222
B1482222

u

25,60 €
19,93000 €
0,99000 €
4,68 €
24,76 €

Altres conceptes

7,82000 €

22,70 €

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Altres conceptes

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Altres conceptes
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

22,51000 €
2,25 €
26,84 €
24,40000 €
2,44 €
24,51 €

22,28000 €

2,23 €
6,91 €
6,28000 €
0,63 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 31

CODI
H1482422

UA
u

B1482422

P- 32

H1484110

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Samarreta de treball, de cotó
Samarreta de treball, de cotó

u

B1486241

P- 34

H1487350

u

B1487350

P- 35

H1512005

m2

B1510003
B15Z1200

P- 36

H1512013

m2

B0DZDZ40
B15Z1200
B1Z0A0B0
B1Z11215

P- 37

H151A1K1

m2

B0DZDZ40
B1Z09F90
B1Z11215

P- 38

H151AJ01
B1Z0A100

NÚMERO

6,91 €

CODI
B1Z0D230
B1Z0D300

UA

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Altres conceptes
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a
seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Fleix, per a seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
Fleix, per a seguretat i salut
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

6,28000 €

P- 39

H1521431

m

0,63 €

B1Z0D230

2,61000 €
0,26 €
33,03 €

P- 40

H152J105

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
Clau acer, per a seguretat i salut

m

B0AC112D

30,03000 €
3,00 €
5,28 €

P- 41

4,80000 €

H152U000

m

B1526EL6

0,48 €

B152U000

5,82 €
P- 42

HBBAA005

u

0,82800 €
0,11200 €
4,88 €

BBBAA005

17,50 €
BBBAD015

0,02300
0,07000
0,36520
0,21600

€
€
€
€

P- 43

16,83 €

HBBAA007

u

BBBAA007

5,73 €
BBBAD017

0,04600 €
0,59400 €
0,21600 €

P- 44

HBBAB115

4,87 €
BBBAB115

m2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

14,01 €
0,13695 €

u

6

PREU

Altres conceptes

2,87 €
Altres conceptes

H1486241

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B1526EK6
u

B1484110

P- 33

5

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per
a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

1,26000 €
0,46081 €
12,15 €
6,94 €

0,73500 €
1,22500 €
4,98 €
6,21 €
1,29600 €
4,91 €
2,55 €

0,60500 €
0,53550 €
1,41 €
38,52 €

5,95000 €

9,07000 €

23,50 €
32,07 €

2,91000 €

6,24000 €

22,92 €
37,39 €

5,95000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 45

CODI
BBBAD025

HBBAE001

UA

HBBAF004

BBBAF004

HBC1KJ00

m

BBC1KJ04

P- 48

HQU22301

u

BQU22303

P- 49

HQU25701

u

BQU25700

P- 50

HQU27902

u

BQU27900

P- 51

HQU2AF02

u

BQU2AF02

P- 52

HQU2D102
BQU2D102

7

PREU
8,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 53

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, per a seguretat i salut
Altres conceptes

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
Altres conceptes
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

CODI
HQU2E001

UA
u

BQU2E002

DESCRIPCIÓ
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Pàg.:

8

PREU
79,52 €
71,29000 €
8,23 €

23,40 €
HQU2GF01

u

6,07 €
BQU2GF00
5,52000 €

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

48,91 €
42,46000 €
6,45 €

0,55 €
P- 55

u

BBBAD004

P- 47

Pàg.:

P- 54
u

BBBAE001

P- 46

DESCRIPCIÓ
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
Altres conceptes

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

I2R24200

m3

47,39 €

P- 56

I2R540D0

13,31000 €

9,77000 €

P- 57

I2R540M0

m3

m3

24,31 €
6,11 €

P- 58

I2R540R0

m3

4,35600 €
1,75 €

P- 59

I2RA6770

m3

64,83 €
B2RA6770
53,94000 €
10,89 €
26,71 €

P- 60

21,28250 €

I2RA6890

m3

B2RA6890

5,43 €

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 200 l de capacitat
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

22,00 €
22,00 €
45,49 €
45,49 €
16,94 €
16,94 €
180,08 €
180,08 €
0,00 €

0,00 €
8,36 €

7,60000 €

0,76 €

32,89 €
P- 61

I2RA6960

m3

22,90250 €
B2RA6960

9,99 €
108,96 €
92,05000 €
16,91 €

P- 62

I2RA8580

60,85 €
52,32000 €
8,53 €

B2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

0,00 €
14,03 €

12,75000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 63

CODI

I2RA8E00

UA

kg

B2RA8E00

P- 64

K874PASD

m2

B0111000
B0314500

P- 65

K8782270

m2

B0314500

P- 66

K894GBJ0

m2

B8ZAA000

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU
Altres conceptes

1,28 €

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,09 €

0,08000 €

0,01 €

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb neteja
d'òxids amb sorreig de sorra seca, per procedir posteriorment a l'aplicació
d'un revestiment, i retirada de residus generats
Aigua
Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

0,00326 €
5,75133 €
21,94 €

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca
Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

0,49017 €
17,63 €

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació antioxidant
Imprimació antioxidant
Altres conceptes

2,32764 €
5,10 €

Barcelona, Febrer de 2016
L´enginyer autor del projecte

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.
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27,69 €

18,12 €

7,43 €
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m2

Aïllament de gruix 5 cm, amb
morter
format
amb
base
cimentosa
de
500
kg/m3
de
densitat,
projectat
sobre
elements lineals

37,51

3.180,850 119.313,68 33,57 33,57

2 K874PASD

m2

Preparació
de superficie
de
pletina
d'acer
laminat
en
calent, amb neteja d'òxids amb
sorreig de sorra seca, per
procedir
posteriorment
a
l'aplicació d'un revestiment, i
retirada de residus generats

27,69

3.180,850

Subministrament i injecció a
pressió fins a 25 bar per a
impermeabilització
d'anclatges
amb resines de poliuretà o
acrílica tipus Webac 1403 o
similar, inclosa la mà d’obra,
material i medis auxiliars, amb
control de la injecció i de les
deformacions
mitjançant
rellotges comparadors i control
de les fuites amb un rendiment
estimat de 16 kg/ml

21,81

Muntatge
i
desmuntatge
de
bastida
de volum, format per
fins a
1.000 m3 d'estructura
galvanitzada
en
calent
i
plataforma de treball de 100
m2,
situada
fins
a
12
m
d'altura màxima, incloent p.p.
de transport i trasllat de
bastida des de superfície a la
zona de treball

7.495,55

4 G4ZDN010

Kg

ud

1.440,000

4,000

31.406,40

29.982,20

DESCRIPCIÓ

10 E619A54L

m2

Paret de tancament de 15 cm de
gruix, maó foradat llis de
300x150x50 mm, de morter de
ciment de color, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3,
d'una cara vista, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:0,5:4

87,07

82,000

7.139,74

2,01 94,03

11 G4ZDN020

mes

LLoguer mensual, de bastida de
volum, format per fins a 1.000
m3 d'estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, de 48,3
mm
de
diàmetre
i
3,2
mm
d'espesor,
i
plataforma
de
treball de 100 de m2, situada
fins a 12 m d'altura màxima,
escala interior amb trapa i
barana posterior amb dos barres
i entornpeus.

1.871,10

3,000

5.613,30

1,58 95,61

12 ED15B871

m

Baixant de tub de PVC-U de
paret
massissa,
àrea
d'aplicació
B
segons
norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

23,64

125,000

2.955,00

0,83 96,44

13 G4ZFN015

u

Perforació de llosa de formigó
armat, amb corona diamantada de
152 mm de diàmetre, en parament
de formigó en massa, i càrrega
manual
de
residus
sobre
contenidor i transport fins a
abocador

206,80

10,000

2.068,00

0,58 97,02

14 G455N020

m2

Neteja de la solera del pou,
tantes
vegades
com
sigui
convenient, inclòs neteja amb
aigua
a
pressió,
inclús
càrrega, transport i descarrega
de residus i productes sobrants
a
abocador
o
instal·lació
autoritzada.

5,80

346,500

2.009,70

0,57 97,59

15 G450N005

m3

Formigó HM-20 per a reblert de
canal per formació de pendents
en canaleta de desguàs, inclòs
col·locació, vibrat i curat

96,64

14,673

1.418,00

0,40 97,99

16 G4XBN022

ud

Segellat interior de tub dren
existent
mitjançant
l’ús
de
morter epòxidic i col·locació
de tap de PVC per mantenir
segellat el tub

78,31

15,000

1.174,65

0,33 98,32

17 E5ZH5DJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de
diàmetre 110 mm amb tapa plana
metàl·lica,
col·locada
amb
fixacions mecàniques

44,26

20,000

885,20

0,25 98,57

18 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

64,83

9,000

583,47

0,16 98,73

8,44 75,62

Pintat d'estructura metàl·lica,
amb
dues
capes
d'emprimació
antioxidant

7,43

3.180,850

23.633,72

6,65 82,27

6 G773U010

m2

Geomembrana
de
polietilè
reticular reforçat de 6 mm de
gruix,
inclòs
pèrdues
per
retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització
del
pou,
totalment col·locada

24,61

394,179

9.700,75

2,73 85,00

Partida alçada a justificar per
a possibles patologies ocultes
de
l'estructura
metàl·lica,
incloent
reforçaments
d'acer
S355JR segons UNE-EN 10025-2, ,
en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, treballats en taller i una
capa d'imprimació antioxidant,
colocat en obra amb soldadura

9.500,00

1,000

UA

8,84 67,18

m2

pa

NUM. CODI

88.077,74 24,78 58,35

5 K894GBJ0

7 XPA10X25

2

Màscara: * (Ordenació per import)

1 G7D2N723

3 G4ZD0021

Pàg.:

9.500,00

2,67 87,67

8 E786N1D0

m2

Arrebossat
i
lliscat
de
parament horitzontal de formigó
amb morter impermeabilitzant de
capa gruixuda, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent,
de base ciment de 10 mm de
gruix aplicat en una capa.

33,48

248,858

8.331,77

2,34 90,01

9 K8782270

m2

Preparació
de superficie
de
formigó amb sorreig de sorra
seca

18,12

394,179

7.142,52

2,01 92,02

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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3

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
19 H147D405

UA
u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

Sistema anticaiguda compost per
un
arnès
anticaiguda
amb
tirants,
bandes
secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció,
elements
d'ajust,
element
dorsal
d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat
a
un
subsistema
anticaiguda de tipus lliscant
sobre
línia
d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

552,41

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
552,41

% %ACUM
0,16 98,89

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

26 H151A1K1

m2

Protecció
col·lectiva
horitzontal
d'obertures
amb
xarxa
per
a
proteccions
superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de
pas
de
malla,
corda
perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

PREU
5,73

30,000

171,90

0,05 99,44

27 H1465275

u

Parella de botes baixes de
seguretat
industrial
per
a
treballs
de
construcció
en
general,
resistents
a
la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera
metàl·lica,
sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla
metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,96

9,000

170,64

0,05 99,49

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

20 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de
residus
de
construcció
o
demolició en fraccions segons
REAL
DECRETO
105/2008,
amb
mitjans manuals

22,00

19,760

434,72

0,12 99,01

21 E5ZHND6P

m

Canaleta
exterior
de secció
semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al
baixant

23,78

16,000

380,48

0,11 99,12

22 I2R540M0

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

16,94

17,640

298,82

0,08 99,20

28 H151AJ01

m2

Protecció
horitzontal
d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge
inclòs

14,01

10,000

140,10

0,04 99,53

23 I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents
de construcció
o
demolició,
amb
codi
170904
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,03

18,520

259,84

0,07 99,27

29 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

108,96

1,000

108,96

0,03 99,56

30 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per
un
arnès
anticaiguda
amb
tirants,
bandes
secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció,
elements
d'ajust,
element
dorsal
d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat
a
un
element
d'amarrament composat per un
terminal
manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

52,12

2,000

104,24

0,03 99,59

31 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,21

15,000

93,15

0,03 99,61

32 H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical
de
bastides
tubulars
i/o
muntacàrregues
amb
malla
de
polipropilè
tupida
tipus
mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge
inclòs

5,82

15,000

87,30

0,02 99,64

33 I2R540D0

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 2 m3
de capacitat

45,49

1,860

84,61

0,02 99,66

24 H1481242

u

Granota
de
treball
per
a
construcció,
de polièster
i
cotó
(65%-35%),
color
beix,
trama
240,
amb
butxaques
interiors,
homologada
segons
UNE-EN 340

26,84

9,000

241,56

0,07 99,34

25 H1512013

m2

Protecció col·lectiva vertical
dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçada
amb
xarxa-teló
normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta
nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix
perforat
i
clau
d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm
de
diàmetre
i
amb
el
desmuntatge inclòs

17,50

10,000

175,00

0,05 99,39

EUR

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

u

Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

79,52

1,000

79,52

0,02 99,68

35 H145C002

u

Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció
nivell
3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

8,60

9,000

77,40

0,02 99,70

Granota
de
treball
per
a
guixaires
i/o
pintors,
de
polièster
i cotó
(65%-35%),
color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

24,51

u

3,000

73,53

m

Barana
de
protecció
per
a
escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge
inclòs

6,94

10,000

69,40

0,02 99,74

38 H1482222

u

Camisa
de
treball
per
a
construcció,
de polièster
i
cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,91

9,000

62,19

0,02 99,76

39 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar
menjars,
de
60x45
cm,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

60,85

1,000

60,85

0,02 99,78

Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

20,26

u

3,000

60,78

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

46 I2R540R0

m3

Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió
de
residus,
amb
contenidor
de
200
l
de
capacitat

180,08

0,260

46,82

0,01 99,88

47 H145K153

u

Parella de guants de material
aïllant
per
a
treballs
elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500
V, homologats segons UNE-EN 420

22,70

2,000

45,40

0,01 99,89

48 HBBAA005

u

Senyal
de
prohibició,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda
transversal
descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb
cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12
m,
fixada
i
amb
el
desmuntatge inclòs

38,52

1,000

38,52

0,01 99,91

49 HBBAB115

u

Senyal
de
obligació,
normalitzada
amb
pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

37,39

1,000

37,39

0,01 99,92

50 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m
de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

6,11

6,000

36,66

0,01 99,93

51 H1486241

u

Casaca
tipus
enginyer,
de
polièster
embuatada
amb
material
aïllant,
butxaques
exteriors

33,03

1,000

33,03

0,01 99,94

52 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària
i
0,8
m
d'amplària,
amb
capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

32,89

1,000

32,89

0,01 99,94

53 HBBAA007

u

Senyal
de
prohibició,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda
transversal
descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm,
amb
cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins
3
m,
fixada
i
amb
el
desmuntatge inclòs

32,07

1,000

32,07

0,01 99,95

54 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,87

9,000

25,83

0,01 99,96

55 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda
d'alçada,
homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

25,60

1,000

25,60

0,01 99,97

56 H1447005

u

Màscara
de
protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

11,75

2,000

23,50

0,01 99,97

0,02 99,73

37 H1521431

40 H1432012

6

Màscara: * (Ordenació per import)

34 HQU2E001

36 H1481542

Pàg.:

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

0,02 99,80

41 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús
normal,
contra
cops,
de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

6,24

9,000

56,16

0,02 99,81

42 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de
llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

26,71

2,000

53,42

0,02 99,83

43 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

24,76

2,000

49,52

0,01 99,84

44 HQU2GF01

u

Recipient
per
a
recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,91

1,000

48,91

0,01 99,86

45 HBBAF004

u

Senyal
d'advertència,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular
amb
el
cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

47,39

1,000

47,39

0,01 99,87

EUR

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

8

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

57 H1487350

u

Impermeable
amb
jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

5,28

4,000

21,12

0,01 99,98

58 H1421110

u

Ulleres
de
seguretat
antiimpactes
estàndard,
amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament,
homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,55

2,000

13,10

0,00 99,98

NUM. CODI
67 I2RA6960

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb
una
densitat
0,04
t/m3,
procedents
de construcció
o
demolició,
amb
codi
150101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU

TOTAL:

59 H152U000

m

Tanca
d'advertència
o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla
de polietilè
taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre
amb
suports
d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,55

5,000

12,75

0,00 99,99

60 I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus
barrejats
especials,
procedents
de construcció
o
demolició,
amb
codi
170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,09

130,000

11,70

0,00 99,99

61 H1445003

u

Mascareta
de
protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,56

5,000

7,80

0,00 99,99

62 H1482422

u

Camisa
de
treball
per
a
muntatges
i/o
treballs
mecànics,
soldadors
i/o
treballadors
de
tubs,
de
polièster
i cotó
(65%-35%),
color
blavenc
amb
butxaques
interiors,
trama
240,
homologada segons UNE-EN 340

6,91

1,000

6,91

0,00100,00

63 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit

6,07

1,000

6,07

0,00100,00

64 I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

8,36

0,660

5,52

0,00100,00

65 H1431101

u

Protector
auditiu
de
tap
d'escuma,
homologat
segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,26

18,000

4,68

0,00100,00

66 I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

0,00

0,230

0,00

0,00100,00

EUR

0,00

AMIDAMENT
0,090

IMPORT
0,00

% %ACUM
0,00100,00

355.445,99 100,00

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

01

ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4

SUBCAPITOL

02

NUM. CODI
1

K8782270

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA
m2

5

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

DESCRIPCIÓ

TOTAL
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca (P
- 65)

18,12

86,388

1.565,35

2

G4XBN022

ud

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter
epòxidic i col·locació de tap de PVC per mantenir segellat el tub
(P - 8)

78,31

2,000

156,62

3

G4ZD0021

Kg

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a
impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica
tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra, material i medis
auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions
mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un
rendiment estimat de 16 kg/ml (P - 9)

21,81

320,000

6.979,20

G773U010

m2

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del pou, totalment col·locada (P - 13)

24,61

86,388

2.126,01

5

E786N1D0

m2

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana
rígida, monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix
aplicat en una capa. (P - 4)

33,48

103,188

3.454,73

6

G4ZFN015

u

Perforació de llosa de formigó armat, amb corona diamantada de
152 mm de diàmetre, en parament de formigó en massa, i
càrrega manual de residus sobre contenidor i transport fins a
abocador (P - 12)

206,80

10,000

2.068,00

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de
300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4 (P - 3)

87,07

E619A54L

TOTAL

m2

SUBCAPITOL
01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

1

2

G4ZDN010

G4ZDN020

UA
ud

mes

DESCRIPCIÓ

1.218,98

17.568,89

01.01.01.02

OBRA

NUM. CODI

14,000

AMIDAMENT

IMPORT

Muntatge i desmuntatge de bastida de volum, format per fins a
1.000 m3 d'estructura galvanitzada en calent i plataforma de
treball de 100 m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, incloent
p.p. de transport i trasllat de bastida des de superfície a la zona
de treball (P - 10)

7.495,55

4,000

29.982,20

LLoguer mensual, de bastida de volum, format per fins a 1.000
m3 d'estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm
de diàmetre i 3,2 mm d'espesor, i plataforma de treball de 100 de
m2, situada fins a 12 m d'altura màxima, escala interior amb trapa
i barana posterior amb dos barres i entornpeus. (P - 11)

1.871,10

3,000

K874PASD

m2

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb
neteja d'òxids amb sorreig de sorra seca, per procedir
posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, i retirada de residus
generats (P - 64)

27,69

2.206,586

61.100,37

4

K894GBJ0

m2

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació
antioxidant (P - 66)

7,43

2.206,586

16.394,93

EUR

37,51

2.206,586

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

02

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

UA

DESCRIPCIÓ

82.769,04

195.859,84

01.01.02.01

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K8782270

m2

Preparació de superficie de formigó amb sorreig de sorra seca (P
- 65)

18,12

307,791

5.577,17

2

G4XBN022

ud

Segellat interior de tub dren existent mitjançant l’ús de morter
epòxidic i col·locació de tap de PVC per mantenir segellat el tub
(P - 8)

78,31

13,000

1.018,03

3

G4ZD0021

Kg

Subministrament i injecció a pressió fins a 25 bar per a
impermeabilització d'anclatges amb resines de poliuretà o acrílica
tipus Webac 1403 o similar, inclosa la mà d’obra, material i medis
auxiliars, amb control de la injecció i de les deformacions
mitjançant rellotges comparadors i control de les fuites amb un
rendiment estimat de 16 kg/ml (P - 9)

21,81

1.120,000

24.427,20

4

G773U010

m2

Geomembrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del pou, totalment col·locada (P - 13)

24,61

307,791

7.574,74

5

E5ZHND6P

m

Canaleta exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant (P - 2)

23,78

16,000

380,48

TOTAL

SUBCAPITOL

38.977,62

01.01.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

ED15B871

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 5)

23,64

125,000

2.955,00

2

E5ZH5DJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 1)

44,26

20,000

885,20

3

E619A54L

m2

Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó foradat llis de
300x150x50 mm, de morter de ciment de color, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb
morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4 (P - 3)

87,07

68,000

5.920,76

4

G450N005

m3

Formigó HM-20 per a reblert de canal per formació de pendents
en canaleta de desguàs, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 6)

96,64

14,673

1.418,00

5

E786N1D0

m2

Arrebossat i lliscat de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana
rígida, monocomponent, de base ciment de 10 mm de gruix
aplicat en una capa. (P - 4)

33,48

145,670

4.877,03

6

G455N020

m2

Neteja de la solera del pou, tantes vegades com sigui convenient,
inclòs neteja amb aigua a pressió, inclús càrrega, transport i
descarrega de residus i productes sobrants a abocador o
instal·lació autoritzada. (P - 7)

5,80

346,500

2.009,70

5.613,30

3

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa
de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P 14)

OBRA

NUM. CODI

PREU

m2

SUBCAPITOL

NUM. CODI

4

7

G7D2N723

Pàg.: 2

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PRESSUPOST
TOTAL
OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

CAPITOL

03

ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU

SUBCAPITOL

01

TRACTAMENTS EN ESCALES

1

K874PASD

UA
m2

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Preparació de superficie de pletina d'acer laminat en calent, amb
neteja d'òxids amb sorreig de sorra seca, per procedir
posteriorment a l'aplicació d'un revestiment, i retirada de residus
generats (P - 64)

27,69

974,264

26.977,37

2

K894GBJ0

m2

Pintat d'estructura metàl·lica, amb dues capes d'emprimació
antioxidant (P - 66)

7,43

974,264

7.238,78

3

G7D2N723

m2

Aïllament de gruix 5 cm, amb morter format amb base cimentosa
de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P 14)

37,51

974,264

36.544,64

TOTAL

SUBCAPITOL
01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

01

SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL

NUM. CODI

70.760,79

01.01.03.01

OBRA

01

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 15)

6,24

9,000

56,16

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 16)

6,55

2,000

13,10

18,000

4,68

3,000

60,78

3

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 17)

0,26

4

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P 18)

20,26

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 19)

1,56

6

H1445003
H1447005

u
u

un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 24)
11 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P 25)

552,41

1,000

552,41

12 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 26)

25,60

1,000

25,60

13 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 27)

24,76

2,000

49,52

14 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 28)

26,84

9,000

241,56

15 H1481542

u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)

24,51

3,000

73,53

16 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 30)

6,91

9,000

62,19

17 H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 31)

6,91

1,000

6,91

18 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 32)

2,87

9,000

25,83

19 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 33)

33,03

1,000

33,03

20 H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 34)

5,28

4,000

21,12

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓ

1

5

Pàg.: 4

18.065,69

01.01.02.03

SUBCAPITOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 3

TOTAL

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 20)

11,75

5,000
2,000

7,80
23,50

7

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 21)

8,60

9,000

77,40

8

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 22)

22,70

2,000

45,40

9

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 23)

18,96

9,000

10 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a

52,12

2,000

SUBCAPITOL

OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

01

SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI

1.655,40

01.02.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

5,82

15,000

87,30

170,64

2

H1512013

m2

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau
d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

17,50

10,000

175,00

104,24

3

H151A1K1

m2

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm

5,73

30,000

171,90

EUR

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 5
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

4

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

14,01

10,000

140,10

5

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

6,94

10,000

69,40

6

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

6,21

15,000

93,15

7

8

9

H152U000

HBBAA005

HBBAA007

10 HBBAB115

m

u

u

u

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 41)

2,55

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

38,52

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

32,07

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

37,39

5,000

12,75

38,52

1,000

1,000

32,07

37,39

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 45)

6,07

1,000

6,07

12 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

47,39

1,000

47,39

SUBCAPITOL
01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

01

SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI

911,04

01.02.01.03

OBRA

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 47)

6,11

6,000

36,66

2

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

64,83

9,000

583,47

3

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 49)

26,71

2,000

53,42

4

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 50)

32,89

1,000

32,89

5

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

108,96

1,000

108,96

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

60,85

6

HQU2D102

u

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

79,52

1,000

79,52

8

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

48,91

1,000

48,91

TOTAL

SUBCAPITOL
01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

02

GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL

01

CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

1

I2R24200

1,000

60,85

EUR

UA
m3

SUBCAPITOL

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 55)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

22,00

19,760

434,72

434,72

01.02.02.01

OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

02

GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL

02

TRANSPORT DEL RESIDU

NUM. CODI

1.004,68

01.02.01.04

OBRA

TOTAL

11 HBBAE001

TOTAL

7

NUM. CODI
1,000

Pàg.: 6

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2R540R0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 58)

180,08

0,260

46,82

2

I2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de
capacitat (P - 56)

45,49

1,860

84,61

3

I2R540M0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat (P - 57)

16,94

17,640

298,82

TOTAL
OBRA

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

02

GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL

03

NUM. CODI

430,25

01.02.02.02

SUBCAPITOL

UA

DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 60)

8,36

0,660

5,52

2

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 63)

0,09

130,000

11,70

3

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 59)

0,00

0,230

0,00

4

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 61)

0,00

0,090

0,00

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

PRESSUPOST
5

I2RA8580

TOTAL

Pàg.: 7

m3

SUBCAPITOL

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

01

PRESSUPOST POU HAVANERES

PROJECTE

02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

CAPITOL

03

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

SUBCAPITOL

01

PARTIDES ALÇADES VÀRIES

1

XPA10X25

TOTAL

SUBCAPITOL

18,520

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per a possibles patologies ocultes de
l'estructura metàl·lica, incloent reforçaments d'acer S355JR
segons UNE-EN 10025-2, , en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, treballats en taller i una capa
d'imprimació antioxidant, colocat en obra amb soldadura (P - 0)
01.02.03.01

259,84

277,06

01.02.02.03

OBRA

NUM. CODI

14,03

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9.500,00

1,000

9.500,00

9.500,00

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4: SUBCAPITOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL
01.01.01.02
IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU
17.568,89
CAPITOL

01.01.01

ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4

SUBCAPITOL

01.01.02.01

TRACTAMENTS EN ESTRUCTURA METÀL·LICA

17.568,89

SUBCAPITOL

01.01.02.02

IMPERMEABILITZACIÓ PARETS DEL POU

38.977,62

SUBCAPITOL

01.01.02.03

DRENATGE DE POU (SOLERA I BAIXANTS)

18.065,69

CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

SUBCAPITOL

01.01.03.01

TRACTAMENTS EN ESCALES

70.760,79

CAPITOL

01.01.03

ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU

70.760,79

SUBCAPITOL

01.02.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SUBCAPITOL

01.02.01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

SUBCAPITOL

01.02.01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1.004,68

CAPITOL

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

3.571,12

SUBCAPITOL

01.02.02.01

CLASSIFICACIÓ A L'OBRA

195.859,84

252.903,15

1.655,40
911,04

434,72

SUBCAPITOL

01.02.02.02

TRANSPORT DEL RESIDU

430,25

SUBCAPITOL

01.02.02.03

DEPOSICIÓ A CENTRE DE TRACTAMENT

277,06

CAPITOL

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL

01.02.03.01

PARTIDES ALÇADES VÀRIES

9.500,00

CAPITOL

01.02.03

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

9.500,00

1.142,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355.445,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01.01
ACTUACIONS EN ZONA LINIA 4
17.568,89
CAPITOL

01.01.02

ACTUACIONS EN LINIA 9

CAPITOL

01.01.03

ACTUACIONS EN ESCALES DEL POU

252.903,15
70.760,79

PROJECTE

01.01

ACTUACIONS EN POU HAVANERES

341.232,83

CAPITOL

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

3.571,12

CAPITOL

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

1.142,03

CAPITOL

01.02.03

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

PROJECTE

01.02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

9.500,00
14.213,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355.445,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: PROJECTE
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROJECTE
01.01
ACTUACIONS EN POU HAVANERES
341.232,83
PROJECTE

01.02

ALTRES CAPITOLS I PARTIDES ALÇADES

OBRA

01

Pressupost POU HAVANERES

14.213,15
355.445,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355.445,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
Pressupost POU HAVANERES
355.445,98
355.445,98

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES

ÚLTIM FULL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DEL POU D´HAVANERES.
Codi Projecte: MS. S1-TM-00509.8-C2

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

355.445,98

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 355.445,98............................................................

46.207,98

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 355.445,98...............................................................

21.326,76

Subtotal

422.980,72

21 % IVA SOBRE 422.980,72...............................................................................................

88.825,95

€

511.806,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINC-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS )

Barcelona, Febrer de 2016
L´enginyer autor del projecte

Josep Secanell i Nadales
AUDINGINTRAESA, S.A.

