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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

1 Introducció
Les obres definides en el present projecte consisteixen en la renovació de la canonada de FC
Ø200 mm del tram que comprèn des de la captació 1 del Regatell fins el dipòsit Nou de Ventaiola,
així com l’adequació de les captacions del Regatell 1 i 3 del municipi de La Pobla de Lillet.

2 Antecedents
El municipi de La Pobla de Lillet es troba a la comarca del Berguedà. Aquest té una població de
1.095 habitants (Idescat 2019).

Figura 1. Situació del municipi.

Es tracta d’un municipi d’una comarca de muntanya d’acord amb la relació del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 2. Municipis de les comarques de muntanya.

3 Situació de l’abastament
El municipi s’abasteix principalment des de diverses captacions del Regatell. Les captacions
Regatell 1 i 2 a 965 m.s.n.m. omplen el dipòsit vell de Ventaiola a través d’una canonada de
fibrociment Ø200 mm, mentre que la tercera captació del Regatell a 867 m.s.n.m. només
s’utilitza en cas d’emergència i es fa a través d’una estació de bombament i d’una canonada de
polietilè d’alta densitat Ø90 mm. També es compta amb el pou clot del Tornai a 947 m.s.n.m.
connectat als dipòsit nou de Ventaiola a través d’una canonada de fibrociment Ø150 mm.
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Actualment, el municipi de La Pobla de Lillet s’alimenta des del dipòsit vell de Ventaiola a través
d’una canonada de fibrociment Ø150 mm fins el terreny urbanitzat on disminueix dràsticament
el seu diàmetre a Ø80 mm i es bifurca a l’alçada de l’Ajuntament.
Una de les canonades, creua el pont i a través d’un fibrociment Ø80 mm alimenta el nucli antic;
la canonada restant, també de fibrociment Ø60 mm, alimenta la zona de les Coromines.
A continuació es mostra l’esquema vertical de funcionament de la xarxa d’aigua potable i la xarxa
de distribució prevista a renovar amb la població afectada:

Figura 3. Esquema de funcionament de la xarxa.

Actualment, una gran part xarxa existent del municipi es troba construïda amb materials
obsolets i que ja han acabat la seva vida útil per a l’abastament d’aigua potable, com el
fibrociment, el PVC o el plom. Arrel d’aquesta xarxa antiga es detecten fuites de forma freqüent
i contínues averies.
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4 Objecte
L’objecte del present projecte és la definició, el disseny i l’avaluació de les obres necessàries per
la renovació del tram que comprèn des de la captació 1 del Regatell fins el dipòsit Nou de
Ventaiola de la canonada de FC Ø200 mm i l’adequació de les captacions del Regatell 1 i 3.
Aquesta renovació de xarxa d’aigua potable permetrà seguir la renovació de la mateixa i el
conseqüent augment de l’eficiència de la xarxa.
Les adequacions a les captacions del Regatell 1 i 3 permetran optimitzar-ne el seu ús, el que
suposarà un augment del cabal i prevenir possibles embossaments al llarg de la canonada des
de la captació fins al dipòsit.
També es proposen un conjunt de millores necessàries per poder realitzar l’actuació, no incloses
en el present projecte, reflectides a la memòria adjunta “Millores al projecte executiu Adequació
de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3 “ .

5 Estat actual
Tal i com s’ha descrit a l’apartat 3 Situació de l’abastament, les captacions 1 i 2 del Regatell són
les principals aportacions d’aigua del municipi. Aquestes dues captacions estan l’una a prop de
l’altra, ja que la captació 2 del Regatell està 100 m més avall del riu, i per tant, comparteixen la
mateixa canonada de captació en la major part del traçat.
Actualment, aquesta canonada de fibrociment Ø200 mm es troba en molt mal estat i suposa
grans pèrdues d’aigua tal i com es pot veure a les imatges següents on s’aprecia un petit salt
d’aigua i un petit rierol formats per una fuita de la canonada en qüestió.
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Figura 4. Salt d’aigua procedent d’una fuita de la canonada de fibrociment Ø200 mm.
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Figura 5. Rierol posterior al salt d’aigua de la Figura 4 procedent d’una fuita de la canonada de fibrociment Ø200
mm.

La canonada passa, aproximadament, durant 180 m arran d’una penya-segat per una lleixa que
es va construir durant la canalització del fibrociment Ø200 mm anys enrere. A més a més,
travessa el massís del Grau per una mina d’uns 70 m de longitud i de secció no més gran a 0.60
x 0.50 m. Tot plegat, fa molt complicat el seu accés i la reparació d’avaries.
A la captació 1 del Regatell actualment hi ha instal·lada una reixa per evitar l’entrada de fulles i
altres sòlids voluminosos a la canonada de la captació. Però aquesta, s’omple de fulles molt ràpid
i conseqüentment, el cabal disminueix. I com que la reixa no és automàtica, s’ha d’anar
constantment a netejar-ho.
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Figura 6. Reixa manual a la captació 1 del Regatell.

Per altra banda, a la captació del Regatell 3 l’aigua és recollida mitjançant una canonada que la
condueix fins un petit dipòsit de 10 m3 de formigó armat. Des d’aquí (867 m.s.n.m), l’aigua és
impulsada per una bomba vertical fins el dipòsit Vell de Ventaiola (915 m.s.n.m) a través d’una
canonada de PE-90 mm. Actualment, la captació presenta greus deficiències ja que el canal que
subministra al dipòsit de la captació està partit, així com el propi dipòsit i el bombeig que també
es troben en mal estat.
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6 Estat projectat
Està prevista la substitució de la canonada de captació 1 i 2 del Regatell de fibrociment Ø200
mm del tram que comprèn des de la captació 1 del Regatell fins el dipòsit nou de Ventaiola, que
són 895 m de longitud, per una nova canonada de PE100 DN-250 mm PN10 i la instal·lació
d’elements hidràulics com vàlvules, descàrregues i ventoses, per facilitar-ne el buidat i per evitar
acumulacions d’aire dintre de la mateixa.
A la captació 1 s’instal·larà un cargol de desbast en substitució a la reixa que hi ha actualment, i
un decantador després d’aquest, descrit a la memòria adjunta al projecte on es presenten les
millores. Per aquest motiu, serà necessari canalitzar també un cable elèctric per alimentar-los
des del dipòsit Nou de Ventaiola.
A la captació 3 es condicionarà la caseta, es retirarà el canal actual per construir-ne un de nou i
es substituirà la bomba.

6.1 Substitució de la canonada de captació 1 i 2 del Regatell
El disseny de la canalització s’ha fet de tal manera que s’aprofiti la impulsió per gravetat evitant
els bombaments i reduir al mínim la instal·lació de colzes o punts morts.

6.1.1 Substitució a la xarxa en alta d’aigua potable


La canonada de la captació 1 del Regatell (CC-1) del tram que comprèn des de la
captació 1 del Regatell fins la connexió amb la canonada procedent de la captació 2,
on s’instal·larà una canonada de polietilè d’alta densitat de DN-250 mm PN 10 amb
una longitud aproximada de 100 m de longitud.



La canonada de les captacions 1 i 2 del Regatell (CC-12) del tram que comprèn des
de la connexió de la canonada de captació 1 i la canonada de captació 2 fins el dipòsit
Nou de Ventaiola amb el qual NO hi està connectat, sinó que degut a les condicions
del terreny passa per la seva ubicació, s’instal·larà una canonada de polietilè d’alta
densitat de DN-250 mm PN10 amb una longitud 795 m.



Punt de connexió (PC-1) es tracta de la unió de les canonades de captació 1 i 2 del
Regatell, ambdues de PE100 DN-250 mm PN10 (la canonada de captació 2 (CC2) es
proposa renovar-la com a millora al projecte). Aquesta es durà a terme utilitzant una
derivació de polietilè d’alta densitat de DN-250 mm d’unió electrosoldable.
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Punt de connexió (PC-2) es tracta de la unió del tram renovat de PE100 DN-250 mm
amb la canonada existent de fibrociment Ø200 mm. Aquesta es durà a terme
utilitzant una unió antitracció waga-multijoiint.

Figura 7. Punts de connexió.

Concepció, 20 · 08202 Sabadell
93 748 64 14v
www.cassa.es
@GrupCASSA

10

Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

6.1.2 Instal·lació d’elements hidràulics


Instal·lació descàrregues:
Es preveu la instal·lació de fins a 4 descàrregues de DN-100 mm del recorregut descrit a
l’apartat anterior.
Les descàrregues s’utilitzen pel buidat de les canonades quan s’han de dur a terme
tasques de reparació, manteniment o extensió de la xarxa. Aquesta, juntament amb les
vàlvules de sectorització i les ventoses conformen els principals elements hidràulics per
la correcta sectorització d’una zona acotada.
Aquestes aniran precedides d’una derivació a la canonada on s’instal·larà la vàlvula per
fer-ne el buidat.
S’instal·laran descàrregues als mínims relatius al llarg del recorregut per facilitar-ne el
buidat en cas d’avaria.

Figura 8. Esquema muntatge descàrrega.
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Instal·lació ventoses:
Es preveu la instal·lació de fins a 4 ventoses de DN-50 mm del recorregut descrit a
l’apartat anterior.
Les ventoses són utilitzades per eliminar l’aire acumulat a la canonada i evitar
embussaments. Aquesta, juntament amb les vàlvules de sectorització i les descàrregues
conformen els principals elements hidràulics per la correcta sectorització d’una zona
acotada.
Aquesta anirà precedida d’una vàlvula de pas mitjançant una derivació a la canonada i
s’ubicarà en una arqueta de registre.
S’instal·laran ventoses als màxims relatius al llarg del recorregut per tal de facilitar-ne
l’extracció de l’aire acumulat.

Figura 9. Esquema muntatge ventosa.
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Instal·lació vàlvules:

Es preveu la instal·lació de 1 vàlvula de comporta DN-250 mm a la captació 1 del Regatell per tal
de facilitar-ne la sectorització.
Aquesta hauran de ser de fosa dúctil, l’eix d’acer inoxidable i la rosca de maniobra de llautó o
bronze.
Cal destacar que a l’eix de la vàlvula se l’hi haurà de col·locar un caputxó per a maniobres,
s’instal·larà un allargament d’eix o eix telescòpic sempre que la fondària de l’eix de la vàlvula a
maniobrar sigui superior a 60 cm.

Figura 10. Esquema muntatge vàlvula.

6.2 Adequació de la captació 1 del Regatell
Al punt de captació d’aigua potable es retirarà la reixa manual que hi ha actualment (Figura 6) i
s’instal·larà un cargol de desbast TTM300 seguit d’un decantador.
El cargol de desbast consumeix una potència de 0.55 kW i permet un rang de cabals entre 44 i
190 m3/h.
Bàsicament, el seu funcionament consisteix en filtrar l’aigua de la captació a través d’una malla
que no permet el pas dels sòlids en suspensió de l’aigua, mentre que el gir del cargol sens fi
recull aquests sòlids per després despendre-se’n.
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Figura 11. Esbós del cargol de desbast.

Per subministrar electricitat en aquests dos dispositius (cargol de desbast i vàlvula elèctrica de
decantador) serà necessària la instal·lació d’un cable elèctric Rv 0.6-1 kV 4 x 25 mm2 des del
dipòsit Nou de Ventaiola fins la captació 1. S’aprofitarà la secció de la rasa per la canalització de
la canonada de PE100 DN-250 mm PN10 per canalitzar un tub corbable corrugat de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de DN-110 mm. I també serà necessària la
instal·lació del quadre de comandament i protecció elèctric a la captació 1.

6.3 Adequació de la captació 3 del Regatell
Es substituirà la tapa actual per una tapa petri.
Es substituirà la porta actual per una de 120 x 80 cm i es sanejaran i s’arrebossaran les parets de
la caseta.
Es retirarà el canal actual del dipòsit Regatell 3 i es construirà un nou canal de formigó armat de
15 x 0.5 x 0.5 m.
Es substituirà la bomba vertical actual per una bomba submergida SX 617-11.
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7 Descripció de les obres projectades
Les obres projectades començaran amb la substitució de la canonada de fibrociment Ø200 mm
per la nova canonada de PE100 DN-250 mm PN10 des de la captació 1 fins el dipòsit Nou de
Ventaiola i la canalització del cable elèctric Rv 0.6-1 kV 4 x 25 mm2 en la mateixa rasa.
L’adequació de la captació del Regatell 3 s’iniciarà després d’haver realitzat la substitució de la
canonada i d’haver adequat la captació del Regatell 1.
Es procedirà a la retirada de la canonada de fibrociment Ø200 mm a mesura que es vagi avançant
en el recorregut, per així canalitzar la nova canonada de PE100 DN-250 mm PN10 en el mateix
traçat.
Degut a que es tracta d’una zona de difícil accés, està previst que el transport dels materials es
faci amb helicòpter a les diferents zones d’aplec de l’obra.
No es podrà interrompre el servei de subministrament d’aigua potable al municipi durant
l’actuació.

7.1 Treballs previs
Els treballs previs, consistiran en realitzar cales d’excavació manual per determinar amb
exactitud l’enllaç de les actuals canonades amb les noves conduccions, així com, per la
instal·lació del diferents elements hidràulics descrits; vàlvules, descàrregues i ventoses.
Caldrà fer treballs de desbrossada i neteja en el tram inicial de la canonada de fibrociment a
substituir i en el camí d’accés a la mateixa per habilitar el pas de la maquinària. Així com alguns
possibles punts al llarg del recorregut.

7.2 Rases
Aquest apartat està enfocat a la descripció i l’estudi de les característiques que conformaran els
diferents trams de rasa que allotjaran les futures canonades.
Sempre i quan les condicions del terreny ho permetin la secció de la rasa s’executarà segons:


L’amplada de la rasa segons l’apartat 3.2.3 del Plec de condicions ha de ser de 660 mm.
En ella s’hi col·locaran el tub corbable corrugat pel cable elèctric i la conducció d’aigua
amb una separació vertical i horitzontal entre ells de 20 cm. La profunditat de la rasa
s’estableix que serà de 1 m.
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Una vegada excavades les rases es realitzarà com a llit pel recolzament de les
conduccions una base de sorra seleccionada o sauló de 10 cm, al fons de la rasa en la
seva totalitat i fins a 20 cm per damunt de la generatriu superior. La resta de la rasa
s’omplirà fins a la rasant del terreny amb material seleccionat de la pròpia excavació
que no tingui cap element considerat residu o de naturalesa orgànica, o molt angulós.
La rasa ha de ser compactada en tongades fins a 25 cm per aconseguir un gra de
compactació del 95% del assaig Proctor Modificat.

El disseny de la secció de la rasa es pot veure afectat degut a que les condicions del terreny ho
impossibilitin, com per exemple, dintre de la mina o el tram de recorregut que va arran del
penya-segat damunt de la lleixa o no sigui possible degut a les cotes i que perjudiqui la impulsió
per gravetat. En aquests casos, es canalitzarà pel mateix traçat i profunditat que la canonada
actual de fibrociment.
Si és necessari, quan no es pugui executar el disseny de la secció de la rasa, es fixarà la canonada
o bé amb un suport d’ancoratge d’acer galvanitzat amb fixació amb tac químic a l’estructura
cada 0.70 m o es formaran daus de formigó cada 5 m.
Mentre que el tub corbable corrugat del cable elèctric, quan no es pugui mantenir la separació
horitzontal i/o vertical es col·locaran separadors homologats entre les dues conduccions o es
formigonarà el tub corbable corrugat.

7.3 Conducció
Els materials utilitzats en la fabricació de les canonades de polietilè són els que es defineixen a
la UNE 53.131/82 per:
a) Polietilè d’alta densitat
b) Negre de carboni
c) Antioxidants
La concentració longitudinal romanent del tub, després d’haver estat sotmès a l’acció de la calor,
serà menor del 3%, determinada amb el mètode d’assaig que figura a la Normativa UNE
53.133/82. La fletxa màxima admissible de la canonada, degut a les càrregues ovalants serà el
5% del DN, i el coeficient de seguretat al vinclament, o col·lapse, del tub serà com a mínim dos.
La canonada de PE100 DN-250 mm PN10 té un gruix de paret de 14,8 mm, per tant, el seu
diàmetre interior és de 220,4 mm, mentre que la canonada actual de fibrociment el seu diàmetre
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interior és de 200 mm i amb un gruix de paret de 24 mm, ja que es tracta de classe E, el seu
diàmetre exterior és de 248 mm.
Un cop finalitzada la col·locació de les canonades es realitzarà les probes de pressió i
estanqueïtat.

8 Control de qualitat
Es realitzarà una prova de pressió i d’estanqueïtat a la nova canonada i en els diferents equips
hidràulics instal·lats. Aquesta prova permetrà comprovar que totes les soldadures de la
canonada de polietilè d’alta densitat, així com de les peces especials que contingui.

9 Estudi de seguretat i salut
En compliment amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la
obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en qualsevol obra pública o privada,
on es realitzin treballs d’enginyeria o obra civil, s’inclou en l’Annex 6 del present projecte.

10 Gestió de residus
A partir de l’estudi dels residus de construcció i enderrocs, s’estableix un Pla de Gestió de
Residus d’acord amb les exigències de la normativa vigent, per tal d’establir la quantitat i tipus
dels residus que es generaran durant l’execució de l’obra i el seu posterior tractament.

11 Serveis afectats
Les dades de servei recopilades corresponen a les següents companyies:


Grup Cassa



Endesa (AT, MT, BT)



Gas Natural



Telefònica

12 Termini de l’obra
El termini de les obres s’estableix en 50 (cinquanta) dies laborables.
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13 Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació resultat de la suma del PEC més el projecte, direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut, amb IVA ascendeix a la quantitat de 299.103,19 € (DOS CENTS
NORANTA-NOU MIL CENT TRES AMB DINOU CÈNTIMS).

Autor de l’estudi:

Francesc Roca Rigol
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Nº de col·legiat: 9385
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

1 Introducció
En el present annex es recullen les fotografies de les zones i instal·lacions on es realitzaran les
obres objecte del projecte i on s’observen les característiques actuals de les instal·lacions i del
terreny per on es realitzarà la canalització i l’adequació de les captacions del Regatell 1 i 3.

2 Reportatge fotogràfic

Fotografia 1.Reixa manual a la captació 1 del Regatell.
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Fotografia 2. Captació del Regatell 1.
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Fotografia 3. Traçat canonada captació del Regatell 1 (1).

Fotografia 4. Traçat canonada captació del Regatell 1 (2).
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Fotografia 5. Traçat canonada captació del Regatell 1 i 2 (1).

Fotografia 6. Traçat canonada de captació 1-2 (1).
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Fotografia 7. Reparació provisional a canonada captació 1-2.

Fotografia 8. Salt d’aigua procedent d’una fuita de la canonada de fibrociment Ø200 mm (1)
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Fotografia 9. Salt d’aigua procedent d’una fuita de la canonada de fibrociment Ø200 mm (2).
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Fotografia 10. Rierol posterior al salt d’aigua de la Figura 4 procedent d’una fuita de la canonada de fibrociment
Ø200 mm.
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Fotografia 11. Traçat canonada captació 1-2 per lleixa.

Fotografia 12. Penya-segat del massís del Grau per on discórre la canonada de captació 1-2.
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Fotografia 13. Canal de la captació del Regatell 3.

Fotografia 14. Captació del Regatell 3.
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

1 Introducció
En aquest annex es recullen els serveis de subministrament de la zona d’actuació i les possibles
afeccions per a la instal·lació de la nova canonada de connexió. Les dades de serveis recopilades
corresponen a les següents companyies:


Grup Cassa



Endesa (AT-MT i BT)



Gas Natural



Telefònica

Els serveis de les companyies s’han consultat en la plataforma web eWise, gestionada per
ACEFAT, A.I.E., infraestructura de serveis públics, on hi ha la informació dels serveis existents en
una determinada zona del territori.
En l’Apèndix 1 s’adjunta la informació rebuda per part de les companyies.
Amb tot, el contractista, abans del començament de les obres, haurà de demanar a les entitats
corresponents els plànols corresponent als serveis urbans que puguin ser afectats i els
corresponents desviaments si s’escau.

2 Companyies de serveis
La informació facilitada per les companyies no garanteix la ubicació exacta dels serveis grafiats i
per tant, es preveu en el pressupost cales per a la seva localització en l’obra.
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona
solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información.
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros,
alegando que la información entregada era defectuosa.
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1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de
proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales,
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar
y/o les medidas correctoras de la red existente.
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar
las soluciones más adecuadas.
•

Dirección electrónica: jcara@cassa.es

•

Teléfono: 93 715 57 12
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las
obras
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las
mismas.
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos
de control y las acometidas y ramales de los abonados.
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal,
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de
un eventual corte del suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al
teléfono: 93 715 57 12.
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA
Las instalaciones subterráneas de CASSA:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea.
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras,
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos,
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas,
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir
muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y
hidrantes de protección contra incendios.
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios,
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que
sean, para preservar el acceso a las mismas.
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA.
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de CASSA.
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa
cuando:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante
de la acera i/o vial.
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al
descubierto.
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso
del sistema.
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada,
adjuntando la siguiente información:
a) Conducciones Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala.
- Perfiles IPN que se utilizaran.
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Cimentación de hormigón prevista.
- Fecha de inicio y finalización de la actuación.
b) Conducciones Ø 300 mm:
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø<
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a:
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones.
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno.
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta
opción y se optará por el desvío de la misma.
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición.
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación.
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Ref: 536163
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, Ref: 536163, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.
En consecuencia deberán verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realización de catas manuales o con medios
tecnológicos avanzados, como escáners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las líneas eléctricas en la zona afectada por la obra.
Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos que nuestro
representante para este asunto es el Sr./Sra.: Miguel Ángel Bayona González,
Teléfono: 664 00 13 34, Correo electrónico:mabayona@iplangestion.com, quien se
pondrá en contacto con Uds. para fijar la fecha y hora, dentro del plazo de diez días
hábiles desde la fecha de la presente, al objeto de efectuar dicho reconocimiento y
firma del Acta.
En aplicación del artículo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, cúmplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones básicas en la
realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Saludos,

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 536163 - 13971177 - BT, , , 536163 - 13971180 - BT

Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970922 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.10.15 13:18:55 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970922 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970923 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970923 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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536163 - 13970924

Plano:
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plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

15/10/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:415404.87; Y:4676946.84

Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970924 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970925 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970925 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:415457.17; Y:4676776.17

Ref: Solicitud de Información de servicios 536163 en la petición 13970926 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 15/10/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):
•

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

incluido en los planos anexados.
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:
•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el
mismo.

•

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y
se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA

MÍNIMA

Recomendada

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los días del año)

ESTAS

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

EL LUGAR DE TRABAJO
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PERMANENTEMENTE

EN

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................
-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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S/Referencia:
N/Referencia:

536163-13970932

Fecha:

15/10/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(415191.794/4676425.597)
Projecte: 536163
Coordenades: 415191.794,4676425.597

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:
N/Referencia:

536163-13970934

Fecha:

15/10/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(415404.871/4676946.839)
Projecte: 536163
Coordenades: 415404.871,4676946.839

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:
N/Referencia:

536163-13970935

Fecha:

15/10/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(415443.115/4676630.874)
Projecte: 536163
Coordenades: 415443.115,4676630.874

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:
N/Referencia:

536163-13970936

Fecha:

15/10/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(415457.172/4676776.173)
Projecte: 536163
Coordenades: 415457.172,4676776.173

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:
N/Referencia:

536163-13970933

Fecha:

15/10/2020

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(415344.601/4676517.858)
Projecte: 536163
Coordenades: 415344.601,4676517.858

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
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1.

Objecte

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestió de Residus a l’Obra del
present projecte executiu, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica,
catalana i estatal.
El marc legal estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i
demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i
reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (mono
dipòsit).
L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus
de construcció i d’enderrocs.
El promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

2.

Mesures per la minimització i prevenció de residus

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la
fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.
A continuació es detalla les accions de minimització i prevenció estudiades en el projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ
1

Es reutilitzen materials de la pròpia obra?

SI

2

S’utilitzen tubs existents per passar instal·lacions?

NO

3

S’utilitzen materials reciclats?

NO
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

3.

Estimació de la quantitat de residus generats

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS
Residu

Tipologia

Volum

Pes específic Pes
(kg/m3)

170101 (Formigó)

Inert

5 m3

170201(Fusta)

No especial

0

170203 (Plàstic)

No especial

0

1.400

0

170405(Ferro i Acer)

No especial

0

7.850

0

de No especial

0

150101(envasos

2.400

12 Tn
0

paper i cartró)
170103 (Ceràmic)

Inert

0

170605 (Amiant)

Especial

15,12 m3

1.145

17,307 Tn

170302(Barreges

No especial

0

1.500

0

297,99 m3

2.000

596 Tn

bituminoses
diferents

de

les

especificades en el
codi 170301)
170504

(Terra

i Inert

pedres diferents de
les especificades en
el codi 17 05 03)

4.

Operacions de gestió de residus

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.
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Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:
−L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
−La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
−La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn
proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada
obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor
que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra
on s’ha produït.
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i
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des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en
el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:
-

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

-

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent de l
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu
petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.

-

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

-

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,
separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació de les
operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar.
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Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra
1. Separació segons tipologia de residu
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
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: 0.5 T
Paper i Cartró: 05 T.
Especials

Zona habilitada pels Residus Especials
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.
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* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació,
etc.
* Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos
(olis, desencofrant, 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.
Inerts

Contenidor per Inerts barrejats
Contenidor per Inerts Ceràmica
Contenidor per Inerts Formigó
Contenidor per terres
Contenidor per altres inerts

No especials

Contenidor per metall
Contenidor per plàstic
Contenidor per barreges bituminoses.
Contenidor per fusta.
Contenidor per paper i cartró.
Contenidor per la resta de residus No Especials Barrejats

Inerts+ No especials

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats quan no
sigui tècnicament viable.

2.Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
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(kg):

(m3):

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):

3.Senyalització dels contenidors
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.
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Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra
Destí dels residus segons tipologia
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on
es proposa gestionar els residus de la construcció:
Inerts

Quantitat estimada (Tones- Gestor (Codi-Nom)
m3)

Reciclatge
Planta de transferència

77,70 TN – 39,37 m3

Dipòsit de Castelloli

Planta de selecció
Dipòsit

Residus No Especials

Quantitat estimada (Tones- Gestor (Codi-Nom)
m3)

Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge paper-cartó
Reciclatge altres
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Residus Especials

Quantitat estimada (Tones- Gestor (Codi-Nom)
m3)

Instal·lació de gestió de

Atlas

residus especials

Medioambiental S.A.
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5.

Plec de Prescripcions Tècniques

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:
-

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició

-

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el qual es publiquen les operacions de
valoritzacions i eliminació de residus i la llista europea de residus.

-

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen
les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

-

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació
del medi ambient produïda per l’amiant.

-

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

-

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

-

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006.

-

Ley 10/98, de 21 de abril, de residuo.
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6.

Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de
residus

La zona de acopi vindrà determinada per les necessitats de l’obra.

7.

Pressupost

El pressupost estimatiu de la gestió de residus de construcció i enderroc està inclòs en el capítol
de obra civil del pressupost.

Autor de l’ estudi:

Francesc Roca Rigol
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Nº de col·legiat: 9385
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1

Introducció

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s’han adoptat en la redacció del
projecte. Les actuacions es basen en:


Integrar l’obra a l’entorn, reduir l’impacte visual i ordenar l’àmbit d’actuació tenint en
compte els ecosistemes existents



Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües
subterrànies i superficials



Fomentar l’ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o
similar



Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona



Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment



Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides i
suggerir els abocadors



Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i
promovent l’ús d’energies renovables.

2

Identificació i avaluació dels aspectes ambientals

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient són: circulació de
vehicles, excavació i moviment de terres, transport de materials, elements prefabricats i residus,
instal·lació d’elements i proves de funcionament.
A continuació s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impacte sobre el medi ambient
per tal de determinar les línies d’actuacions ambientals que s’han de considerar aplicable
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Generació de tipus de
residus

Abocament aigua residual

Consum aigua

X

Abocament aigües residuals
sanitàries

Aigua superficial o
subterrània

X
No especial (no és ni inert
ni perillós)

Abocament aigües pluvials i/o
aigües de procés que no
continguin substàncies
contaminants

Aigua regenerada

Especial (perillosos)

Abocaments d'aigües de
procés amb substàncies
contaminants

Aigua Desalada

Consum producte químic

Emissions
atmosfèriques

No contaminant

Emissions derivades de la
combustió de gas natural
o d'un altra gas no
contaminant

Contaminant

Emissions derivades de
gasos de combustió de
gasoil

Inert

X

Consum energia

Energia renovable(eòlica,
solar, hidroelèctrica, etc)

Energia de gas natural o
energia elèctrica
Energia provinent de
combustible de carbó o
derivats del petroli ( fueloil, gasoil,etc)

X

Emissions de gasos de
combustió de carbó o
derivats del petroli

Contaminació del sòl

Sorolls/Vibracions

Vessament de producte
químic contaminant o
residu especial

Soroll generat per maquinària
en zona no sensible

Vessament de producte
químic no contaminant o
residu no especial

Soroll generat per maquinària
en zona sensible
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2.1

Identificació dels impactes ambientals

A continuació es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la
construcció de l’edifici o elements d’obra civil, muntatge dels elements i la posta en marxa del
servei:

2.1.1
-

Emissions a l’atmosfera:
La circulació de vehicles produïda durant les obres emet gasos a l’atmosfera i també de
pols.

-

Els moviments de terres, escombrada, enderrocs o acopis poden emetre partícules.

-

Il·luminació de vials

-

Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola

2.1.2
-

Soroll:
El soroll ve donat bàsicament per la circulació de vehicles, la descàrrega de materials i
elements d’obra, moviment de terres, la instal·lació d’elements i la posada en marxa
d’aquests.

2.1.3
-

Medi geològic-hidrogeològic:
Durant la construcció de guals, pas de ponts, desviament temporal d’aigües es poden
produir afectacions a cursos d’aigua.

-

En el transit de vehicles, rentat de maquinaria, manteniment de maquinaria o
instal·lació de lavabos es pot produir la contaminació de cursos d’aigua.

2.1.4
-

Ús del sòl:
Durant les operacions de moviments de terres es poden produir terres o residus
sobrants

-

En el cas d’esplanacions o obertura de zones s’afectarà l’orografia i les propietats
físiques del sòl.

2.1.5
-

Fauna:
L’ impacte sobre la fauna ve donat per l’activitat antròpica durant el període de
construcció.
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2.1.6
-

Paisatge:
L’ impacte paisatgístic és causat per la presència de maquinària, vehicles, moviments de
terres i instal·lació de les canonades i accessoris derivats de l’activitat que s’ha de dur a
terme.

2.1.7

Població

-

Afectació a la població per la infraestructura davant de talls de subministrament

-

Emissió de sorolls, vibracions, olors i partícules durant les actuacions

-

Talls i desviament de transit

2.2

Mesures correctores i preventives:
A partir de tot l’anàlisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen mesures
per a cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes negatius i
maximitzar els impactes positius del projecte en la seva fase de construcció i explotació.
També s’afegiran a aquestes mesures, un seguit de “bones pràctiques ambientals” que
caldrà seguir en el procés de construcció.

2.2.1

Emissions a l’atmosfera:

Per tal de reduir les emissions a l’atmosfera es seguirà els següents punts:
-

No mantenir en funcionament vehicles i maquinària de manera innecessària.

-

Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

-

Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.

-

Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.

-

Instal·lació de lluminàries adequades durant els treballs nocturns

-

Evitar transit excessiu de vehicles

-

Planificar activitats per reduir ús de maquinària

-

Ús d’aspiradors especials en treballs tòxics

-

Dotar als treballadors d’equips de protecció individual

2.2.2

Soroll:

El soroll bàsicament s’intentarà reduir, però sobretot s’intentarà reduir en les hores fora d’horari
laboral, per no molestar el veïnat. Mesures per la reducció de soroll:
-

Planificació per una duració mínima de l’obra

-

Evitar transit excessiu de vehicles

-

Planificar activitats per reduir ús de maquinària
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-

Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

-

Reduir l’ús de maquinària en horari nocturn

-

Circulació lenta dels vehicles i de la maquinària a fi d’evitar la contaminació acústica

-

Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE

2.2.3
-

Medi geològic-hidrogeològic:
Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuació es planificaran vies d’accés
provisionals per reduir l’àrea afectada per la compactació i pèrdua de permeabilitat del
sòl.

-

Es planificaran les activitats per a mantenir les condicions de flux, cicles de
sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics i índex de qualitat.

-

Es preveuran espais adequats per al rentat de les cubes i reparació de maquinària.

-

Es prioritzarà la reutilització e terres de la pròpia excavació

-

Es retiraran els residus a abocadors autoritzats

-

Per tal d’evitar vessaments accidentals de líquids contaminants al sòl si es troben en
obra es crearà una zona impermeabilitzada propera a la obra.

-

La maquinaria s’aparcarà apartada de sistemes aquàtics i el dipòsit, a la zona
impermeabilitzada.

-

S’aplicarà un bon manteniment a la maquinària per evitar pèrdues i fuites de líquids
(combustible, olis, etc). El manteniment s’aplicarà a la zona impermeabilitzada.

-

S’instal·laran bidons per l’emmagatzematge de líquids contaminants que seran retirats
a l’abocador autoritzat més proper.

-

2.2.4
-

Es netejarà periòdicament la brutícia de la zona d’obra.

Ús del sòl:
Es minimitzarà la superfície afectada, passant sempre que sigui possible pels mateixos
accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.

-

Caldrà retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell que
l’actual.

-

Es fomentarà la segregació de residus, el reciclatge i disposició a gestors autoritzats.

-

Es fomentarà matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats.

2.2.5
-

Fauna:
Per evitar accidents en el cas del pas d’algun animal domèstic per la zona, es limitarà la
velocitat circulació i quantitat de vehicles.

-

Es planificaran accessos i activitats reduint la convivència amb zones de presència
animal.
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2.2.6

Paisatge:

-

Es reposarà el terreny a les condicions anteriors a l’actuació o millorant-les.

-

Es recol·lectarà i trasplantarà les espècies vegetals vulnerables afectades

-

Es revegetarà amb espècies vegetals autòctones les zones que s’afectin

-

Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar

-

Els acopis de materials i residus es situaran en zones de menys visibilitat per reduir-ne
l’impacte.

2.2.7

Població

-

S’identificarà la població afectada

-

S’informarà de dates d’inici d’activitats als afectats

-

Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de l’actuació

-

Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir la presència de maquinària

-

Es planificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de transit.

2.3

Realització de bones pràctiques a l’obra

Les bones pràctiques ambientals que s’hauran de seguir durant l’obra són:


Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de l’empresa.



Exercici de responsabilitat dels diferents agents de l’obra pel que fa al medi ambient.



Minimització de la generació de residus.



Planificar la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus.



Contractació del comptador provisional d’obra amb temps en el cas que sigui
necessari.



Planificar la contractació de les grues.



Utilitzar criteris de reconstrucció en els enderrocs.



Estalvi d’aigua.



Adequada conducció de vehicles i maquinària.



Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible.



Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres.



Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra.



Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.



Col·locació dels dipòsits de gasoil en cubetes o similar.



Col·locació d’armadures i elements metàl·lics sobre suports de fusta.



Establir neteges periòdiques de l’obra.



Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals.
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Conservació d’eines i instal·lacions.



Control de soroll de maquinària d’obra.

Autor de l’estudi:

Francesc Roca Rigol
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Nº de col·legiat: 9385
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1.1.

ANTECEDENTS

En el marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i més
concretament a la seva norma reglamentària, el RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, s’implanta
l’obligació de l’Estudi de Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’Edificació i Obres
Públiques.
Servirà per donar unes directrius a l’empresa constructora per obligar en el camp de la prevenció
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció
Facultativa.

1.2.

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

L’objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir les disposicions de seguretat i salut a
l’obra.
Servirà per marcar les directrius per la redacció del pla de seguretat i salut, per portar a terme
les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs laborals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control del coordinador de seguretat i salut o de la Direcció
Facultativa, d’acord amb el mencionat RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s’implanta la
obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i salut als projectes de construcció i obra pública.
Si com a conseqüència de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte, fora
necessari la variació en algun moment del procés constructiu, i produís una ampliació de l’estudi
de seguretat i salut, i la modificació del pla de seguretat i salut, es proposaran les mesures
alternatives de prevenció amb la seva corresponent justificació tècnica, que en cap cas suposarà
una disminució en els nivells de protecció que estan previstos en aquest estudi. Així mateix,
deuran incloure la valoració econòmica de les mateixes.

1.3.
1.3.1.

DADES GENERALS DE L’OBRA
Situació de l’obra

L’obra es situa al terme municipal de La Pobla de Lillet a la vora del riu Regatell a la zona del
Massís del Grau.
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1.3.2.

Descripció de l’obra

L’objecte de les obra és la renovació d’un tram de la canonada de captació del Regatell 1 i 2 des
de la captació 1 fins el dipòsit Nou de Ventaiola per PE100 DN-250 mm PN10 i l’adequació de les
captacions del Regatell 1 i 3.

1.3.3.

Promotor de l’obra

El promotor de l’obra és UTE CASSA-RIAL.

1.3.4.

Termini d’execució

Es preveu un termini màxim d’execució de 50 (cinquanta) dies hàbils.

1.3.5.

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits
en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
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
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
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1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord
amb els següents principis generals:
a)

Evitar riscos

b)

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c)

Combatre els riscos a l’origen

d)

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball
i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut

e)

Tenir en compte l’evolució de la tècnica

f)

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g)

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball

h)

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

i)

Donar les degudes instruccions als treballadors

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i específic
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
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1.4.

MARC LEGAL APLICABLE
Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el treball, a

l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o
discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt de la menor. Al mateix cas, a
igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la més antiga.
-

Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que deuen aplicar-se a les obres de
construcció temporals o mòbils.

-

Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995. de 8 de Novembre, BOE. Nº 269, de 10
de Novembre)

-

Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de Gener, BOE. Nº 27 de 31 de
Gener)

-

RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97)
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d’edificació i obres públiques.
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
-

RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97)
Reglament dels Serveis de Prevenció.

-

RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball

-

RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/1997)
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball
(O. 09/03/1971)

-

RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de les
càrregues que estranyen riscs, en particular dorsolumbars, pels treballadors.

-

RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
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Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que
inclouen pantalles de visualització.
-

RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents
biològics durant el treball.

-

RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97)
Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents
biològics durant el treball.

-

RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.

-

RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballs dels equips
de treball.
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball
(O. 09/03/1971)

-

O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952)
Reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la indústria de la Construcció.
Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

-

O. de 31 de gener de 1940. Andamis: Cap. VII, art. 66è a 74è (BOE: 03/02/40)
Reglament general sobre Seguretat i Higiene.

-

O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1er. a 4rt., 183è a 291è i Annexes I i II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica.
Correcció d’errades: BOE: 17/10/70

-

O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi
de Seguretat i Higiene.
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86

-

O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
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Nous models per la notificació d’accidents de treball e instruccions pel seu
compliment i tramitació.
-

O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87)
Senyalització, abalissament, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de poblat.

-

O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglament d’aparells elevadors per obres
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81)

-

O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevació
i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per obres.

-

O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant.

-

O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc
d’amiant.

-

RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89)
Protecció als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició de soroll durant el
treball.

-

O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71
Modificació:

BOE: 02/11/89

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997. RD 773/1997 i RD 1215/1997.
-

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció.

-

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents
mitjans de protecció personal de treballadors.

-

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metàl·lics.

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors.
Modificació: BOE: 24/10/75

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat.
Modificació: BOE: 25/10/75
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-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra
riscs mecànics.
Modificació: BOE: 27/10/75

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de
maniobres.
Modificació: BOE 28/10/75

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal
de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials.
Modificació: BOE 29/10/75

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal
de vies respiratòries: filtres mecànics.

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal
de vies respiratòries: mascareta autofiltrant.
Modificació: BOE: 31/10/75

-

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal
de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac.
Modificació: BOE: 01/11/75

-

Estatuts dels treballadors.

-

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.

-

Reglament electrotècnic d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)

-

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)

-

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines (RD
1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'11 de Desembre, I.L. 32/92) i RD 56/95 del
20.01.95 (BOE. 8.02.95) en el què es modifica parcialment el RD 1435/92.

-

Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors senyalen com d’obligat
compliment.

-

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)
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1.5.
1.5.1.

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS
Procediments
* Cales de localització de serveis
Es realitzaran cales de localització de la canonada.
La maquinària utilitzada seran martells elèctrics o la retroexcavadora amb martell.

* Demolició del paviment
S’ha de realitzar la demolició del paviment existent.
Prèviament es realitzarà el tall de paviment.
La maquinària utilitzada serà la retroexcavadora i/o la pala carregadora i el disc de tallar.

* Excavació de rasa
L’excavació de la rasa, a cel obert, es realitzarà amb medis mecànics, utilitzant-se una
retroexcavadora o una mixta i camions-dumpers. La profunditat de dita excavació serà
variable fins a un màxim de 80 cm. de fondària. Una part dels productes resultants de
l’excavació seran utilitzats pel farciment en extradós i l’altra evacuada a l’abocador.

* Instal·lació de canonades i altres elements
Es preveu que les diferents xarxes tindran la seva prescripció alhora del dimensionament
de diàmetres nominals, que discorreran segons el projecte per rasa. Tot el material serà
subministrat directament a obra, emmagatzemant-se mitjançant la alineació dels tubs.
Per a la instal·lació dels tubs es condicionarà la base de la rasa, intervenint en el seu
muntatge un camió-grua o una grua autopropulsada segons els diferents casos en cas
de que sigui necessari.
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* Farciment i compactació de rases
Una vegada feta l’arqueta, es procedirà al farciment de les rases. Per això, s’utilitzarà la
terra procedent de la pròpia excavació, complementant-se amb sorra d'engruna o
aportació procedent del sorral i subministrada a través dels camions-dumper. Serà
escampada per la pala carregadora, sotmetent-se a un procés de compactació
mitjançant corrons vibratoris o compactadors de tipus manuals (granotes).

* Reposició del paviment
Es procedirà posteriorment a la reposició del paviment amb una base de formigó
col·locada amb cubilot.

* Realització de topalls provisionals
Per tal de fer els provisionals d’obra o fer les proves de pressió de les canonades, s’haurà
de fer topalls provisionals amb bigues o varetes roscades ancorades amb daus de
formigó.

* Retirada i/o reposició d’elements de jardineria
És possible que quedi afectat algun element de jardineria que s’haurà de retirar i/o
reposar.

* Treballs de paleteria
A la captació 3, es preveu renovar la porta de la caseta i un canal de formigó armat de
15 x 0.5 x 0.5 m i la retirada de l’actual.
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*Transport de materials per via aérea
Al tractar-se d’una zona de difícil accés, el transport dels materials caldrà fer-ho amb
helicòpter.

*Treballs verticals/inclinats amb línia de vida
Part del traçat (aprox. 200 m) és per la vora d’un penya-segat, per tant caldrà treballar amb
treballs verticals i línia de vida.

* Treballs en mina o espais confinats
Part del recorregut actual travessa la muntanya per una mina, per tant es treballarà en un
espai confinat. La mina fa uns 70 m de longitud i 0.6 x 0.5 m de secció.

* Retirada de canonada de Fibrociment
Es substituiran aproximadament 900 m d’una canonada que actualment és de Fibrociment
per una Canonada de Polietilè.

* Treballs de canalització Cable elèctric
Es canalitzarà també un cable elèctric de baixa potència per alimentar el cargol de
desbast (des de la captació 1 fins el dipòsit nou de Ventaiola).
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1.5.2.

Equips tècnics i mitjans auxiliars

Per l’execució de l’obra distingim:
* Mà d’obra
Es preveu un número de 4 persones, amb màxim de 6 persones, actuant simultàniament
en època punta, per a la realització de l’obra.
* Instal·lacions provisionals
Es preveu instal·lar un provisional d’obres

* Màquines
Es considera necessari la participació de les següents màquines:
1. Màquines de moviment de terres
-

Giratòria

-

Retroexcavadores

-

Pales-carregadores

-

Camions-dúmper

-

Corró compactadora autopropulsat

2. Màquines d’elevació
-

Camió grua

3. Màquines per formigonat
-

Camió – formigonera

4. Transport aeri
-

Helicòpter
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* Maquinària i medis auxiliars
Els medis auxiliars que es preveuen siguin utilitzats són:
-

Maquinària auxiliar de compactació (corrons vibrants, planxes vibratòries, granotes)

-

Doblat de ferralla

-

Serra circular de fusta

-

Talladora de material ceràmic

-

Vibradors de formigó

-

Formigonera elèctrica

-

Equip compressor

-

Soldadura elèctrica i oxiacetilènica

-

Grua d’elevació

-

Útils de descàrrega (corda, eslingues, útil metàl·lic, tubs formigó)

-

Escala de mà

-

Eines manuals

-

Bomba eixuga aigua

-

Bastides tubulars

-

Plataformes de treball

-

Puntals telescòpics
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1.6.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS. MESURES TÈCNIQUES PREVENTIVES

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

1.6.1.

Riscs laborals en el procés constructiu
* Cates de localització de serveis
-

Atropellament per màquines i vehicles

-

Col·lisions entre màquines i vehicles

-

Caigudes al mateix nivell

-

Caigudes a diferent nivell

-

Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament

-

Abocaments de maquinària i/o vehicles

-

Pols ambiental

-

Soroll

-

Vibracions

-

Caiguda d’objectes a la rasa

-

Projecció de fragments i/o partícules

-

Possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

* Demolició del paviment
-

Atropellament per màquines i vehicles

-

Col·lisions entre màquines i vehicles

-

Caigudes al mateix nivell

-

Abocaments de maquinària i/o vehicles

-

Pols ambiental

-

Soroll

-

Vibracions

-

Projecció de fragments i/o partícules
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* Excavació de rasa
-

Atropellament per màquines i vehicles

-

Col·lisions entre màquines i vehicle

-

Caigudes al mateix nivell

-

Caigudes a diferent nivell

-

Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament

-

Abocaments de maquinària i/o vehicles

-

Pols ambiental

-

Soroll

-

Vibracions

-

Caiguda d’objectes a la rasa

-

Projecció de fragments i/o partícules

-

Possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

* Instal·lació de canonades i altres elements
-

Caiguda de tubs en suspensió

-

Cops per la càrrega suspesa

-

Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell.

-

Abocaments de vehicles i/o maquinària

-

Ruptura dels elements auxiliars

-

Desplaçaments i despreniments del terreny

-

Soroll

-

Talls i punxades

-

Sobreesforços

-

Exposició a l’amiant.

* Farciment i compactació de rases
-

Atropellament per màquines i vehicles

-

Col·lisions entre màquines i vehicles

-

Caigudes al mateix nivell

-

Caigudes a diferent nivell

-

Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament
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-

Abocaments de maquinària i/o vehicles

-

Pols ambiental

-

Soroll

-

Vibracions

-

Caiguda d’objectes a la rasa

-

Projecció de fragments i/o partícules

* Reposició del paviment
-

Atropellament per màquines i vehicles

-

Col·lisions entre màquines i vehicles

-

Caigudes al mateix nivell

-

Caigudes a diferent nivell

-

Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament

-

Abocaments de maquinària i/o vehicles

-

Pols ambiental

-

Soroll

-

Vibracions

-

Caiguda d’objectes a la rasa

-

Projecció de fragments i/o partícules

* Treballs de paleteria
-

Cops per la càrrega suspesa

-

Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell.

-

Abocaments de vehicles i/o maquinària

-

Ruptura dels elements auxiliars

-

Desplaçaments i despreniments del terreny

-

Soroll

-

Talls i punxades

-

Sobreesforços

-

Vibracions

-

Caiguda d’objectes a la rasa

-

Projecció de fragments i/o partícules

-

Pols ambiental

Concepció, 20 · 08202 Sabadell
93 748 64 14v
www.cassa.es
@GrupCASSA

16

Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet
*Transport de materials per via aérea
-

Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell.

-

Col.lisió de vehicles i/o maquinària

-

Ruptura dels elements auxiliars

-

Cops per la càrrega suspesa

-

Vibracions / Soroll

-

Projecció de fragments i/o partícules

-

Possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

*Treballs verticals/inclinats amb línia de vida
-

Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell.

-

Ruptura dels elements auxiliars

-

Cops per la càrrega suspesa

-

Projecció de fragments i/o partícules

* Treballs en mina o espais confinats
-

Exposició a il·luminació deficient

-

Incendis / Explosions

-

Exposició a contaminants químics

-

Pèrdua de seguretat per formació o informació deficient

* Retirada de canonada de Fibrociment
-

Exposició a l’amiant.

* Treballs de canalització Cable elèctric
-

Contacte elèctric

-

Possibles interferències amb serveis de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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1.6.2.

Mesures preventives en el procés constructiu

Mesures generals
En el procés d’execució s’informarà dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors a
aquesta obra, tant les que afecten al conjunt com a cada lloc de treball. De la mateixa forma,
informarà de les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscs detectats. Deurà consultar
als treballadors, i permetre la seva participació en totes les qüestions que afectin a la seguretat
i salut a aquesta obra, sobretot a la planificació, l’organització del treball i l’elecció dels equips
de protecció individual.
El treballador deurà ser sotmès a un reconeixement previ a l'ingrés, i en el moment de
la seva contractació deurà rebre una formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, centrada
en el lloc de treball o funció que realitzi, que deurà repetir-se periòdicament, si fora necessari
Es deurà complir i fer complir als treballadors l’establert a aquest estudi de seguretat i
salut.

1.6.3.

Mesures preventives per unitat d’obra

Es procedirà al cercat de la zona d’actuació amb tanques de vianants de 90 cm d’alt
habilitant un pas de vianants mínim de 1 metre. El pas dels vehicles es tallarà en el carrer on
s’actua i només s’habilitarà el pas de vehicles pels veïns.
És important mantenir un bon estat d’ordre i neteja de la zona de treball.
* Moviments de terres i excavació de rases
-

Al menor indici de formació de pols, s’establirà un programa de riscs periòdics.

-

Els productes resultants de l’excavació s’apilaran en un sol costat de la rasa,
establint-se una distància de seguretat d'1 m mitjançant entornpeus de fusta
ancorada al sòl.

-

Es crearà de la mateixa manera una zona de seguretat de 3 m, per sota de la qual
queda prohibit estacionar vehicles, màquines o emmagatzemar materials.

-

A les maniobres de càrrega/descàrrega dels productes de l’excavació s’establiran
topes de fusta, formada per taulons de construcció i fixament ancorats al sòl. En
l’abocament de material de rebliment, l’encarregat no ordenarà que s’efectuï fins
que comprovi que no hi ha operaris a la trajectòria de caiguda.
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-

Durant la càrrega de terres en el camió, el conductor d’aquest, quedarà fora del radi
d’acció de la pala carregadora y col·locarà els topes a les rodes del camió. De la
mateixa forma, queda prohibit quedar-se en el radi d’acció de la retroexcavadora
quan està treballant, la qual deu fer-ho amb els estabilitzadors situats.

-

Les senyals per la maniobra de màquines o vehicles, seran dirigides per l’encarregat
d’obra, o persona a la que delegui , la qual es situarà en lloc visible pel conductor de
la màquina o vehicle, i a la vegada, segur pel mateix.

-

L’encarregat d’obra vetllarà per la neteja i ordre del tall, no permetent que dipositin
pedres ni altres objectes o materials a vora de la rasa, que poguessin rodar cap a
l’interior i produir alguna lesió als treballadors quan estan a l’interior de l’excavació.

-

Els operaris aniran proveïts de casc, granota o bus i botes de seguretat.

-

Els buidats s’aïllaran mitjançant el cercat amb tanca de 90 cm. La zona que ocupa el
buidat deurà mantenir-se neta i ordenada. S’evitarà apilar runa a les proximitats de
l’excavació, pel qual es senyalitzarà, mitjançant guix o cons de senyalització, una
franja de seguretat.

* Instal·lació de canonades
-

Els tubs es descarregaran amb els útils metàl·lics que existeixen en el mercat per
aquest fi.

-

Es seguirà el procediment establert en pla genèric en el cas d’exposició amb
l’amiant.

-

S’utilitzarà una corda de cànem per evitar el balanceig del material suspès. Només
es subjectarà amb les mans quan estigui pròxim al terra i per ajudar a situar-lo o
col·locar-lo. En aquesta maniobra els operaris deuen portar posats els seus guants
de cuir, així com casc i botes de seguretat i atendran a les instruccions de
l’encarregat i actuaran a l’uníson quan es tracti de més d’un operari.

*Treballs verticals/inclinats amb línia de vida
- Els mitjans d'elevació necessaris per a l'execució d'aquests treballs, es realitzaran
mitjançant treballs verticals d'acord amb l'RD 2177. Per a això, s’haurà de determinar el
sistema i els punts d'ancoratge.
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- Es realitzarà sempre dos ancoratges, amb subjecció independent, a dos punts segurs,
un per a la corda de treball i un altre per a corda de seguretat. L'ancoratge es fa utilitzant
eslinga, a la qual se li connecta un mosquetó o conector, el qual partirà cadascuna de
les cordes. El treballador utilitzarà arnès anticaigudes adequat, que connectarà a la
corda de seguretat. La corda de treball està equipada amb un mecanisme segur d'ascens
i descens i disposarà d'un sistema de bloqueig automàtic. La corda de seguretat està
equipada amb un dispositiu mòbil contra caigudes que segueix els desplaçaments del
treballador.
- Les mesures de prevenció i protecció per a prevenir el risc de caiguda d'altura
consisteixen d'una banda en la idoneïtat dels equips necessaris per a realitzar-los i per
un altre en l'aplicació de tècniques específiques per a la realització d'aquests.
- Descrivim els equips necessaris per a la realització d'aquests treballs, la protecció de la
vertical de la zona de treball i altres mesures de prevenció i protecció enfront de riscos
específics.
-

Cordes

-

Conectors

-

Arnesos homologats

-

Cap d'ancoratge

-

Blocadors

-

Epis auxiliars

-

Casc contra impactes CE 96 EN397

- L'operador haurà d'estar format i informat d'acord amb:
• Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (Arts. 18 i 19)
• RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors d'equips de treball (art. 5)
• RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció (art.15)
- Els operadors de treballs verticals necessiten per a realitzar-los de manera segura que
tinguin una sèrie de coneixements específics consistents en:
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• Tècniques d'ús de l'equip d'accés perquè aquest sigui segur, amb dues cordes una
de suspensió i una altra de seguretat per a cada operari.
• Tècniques d'instal·lació que inclouen els elements de fixació, naturals o instal·lats.
• Tècniques de progressió una vegada instal·lat l'equip.
- Només les persones preparades, formades específicament i autoritzades han d'efectuar
treballs verticals.
- Tots els operaris hauran de ser majors d'edat i haver passat un examen mèdic que
descarti problemes de tipus físic o psicològic. Una vegada efectuat el curset corresponent
l'operador queda acreditat com a tècnic en treballs verticals. A més s'haurà de passar un
examen mèdic cada any que contempli els següents aspectes i que han de ser excloents
abans de realitzar el treball.

* Treballs en mina o espais confinats
EQUIPS DE PROTECCIÓ I DE MESURAMENT
Per a l'accés s'hauran d'utilitzar una sèrie d'equips, tenint-se en compte el següent:
- Cascos, caretes i vestits de protecció han de ser subministrats en l'àrea de treball.
- Detectors específics de gassos tòxics.
- Es decidirà si es requereixen els respiradors i els monitors portàtils d'aire, i quins són
els més adequats per a la mena de perill existent.
- Si la comunicació continua entre l'ajudant i la persona que entra sigui difícil, ràdios o
sistemes de comunicació. Es provaran aquests equips abans d'entrar.
- S'inclourà equip especial d'il·luminació, eines que no produeixin espurnes, i altres
equips elèctrics que han d'estar disponibles abans d'entrar a l'espai confinat.
- S'assegurarà que l'equip estigui en bones condicions i que no ofereixi cap perill.
- S'inclouran interruptors de circuit per a contactes a terra defectuosos.
- S'enumeraran les escales, seients d'arnès i plataformes de treball. S’han de provar
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aquests equips abans de començar l'entrada a l'equip de treball.

- És fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços d'identificar el que és un
recinte confinat i la gravetat dels riscos existents. Per a aquests treballs ha de triar-se
personal apropiat que no sigui claustrofòbic, ni temerari, amb bones condicions físiques
i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys.
-Aquests treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en:
- Procediment Espais Confinats.
- Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o
explosives) i les precaucions necessàries.
- Utilització d'equips d'assaig de l'atmosfera.
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions
detallades sobre la seva utilització.
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los.
- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions
d'emergència i rescat.
-Els treballadors que puguin fer tasques de rescat a més:
- Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis.
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria.
-

En els treballs en espais confinats serà necessària la presència de recursos preventius
Es realitzarà un nomenament a aquells treballadors que disposin la qualificació
necessària per a realitzar les funcions de recurs preventiu, informant-los de les seves
responsabilitats i indicant aquelles situacions en les quals la legislació marca com a
obligatòria la seva presència.
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A aquells treballadors nomenats com a recursos preventius (paràgraf anterior) se'ls
assignarà la presència i vigilància en aquelles activitats concretes en les quals sigui
necessària aquesta assignació.

* Retirada de canonada de Fibrociment

-

L’acopi de canonades es realitzarà de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

-

El personal que treballi a l’ interior de les rases, tindrà coneixement dels riscos als que
està sotmès.

-

El camió grua es situarà a una distancia prudencial de la vora de rasa. L’empresa
contractista ha de disposar d’un Pla Genèric per a Treballs amb Risc d’Amiant. A més
haurà d’estar inscrita al RERA.

-

Els talls s’efectuaran a través de les juntes d’unió existents. S’utilitzaran mètodes de
tall el menys agressius possibles, per això s’ utilitzaran preferentment eines manuals i
de poca velocitat de gir ( com una serra manual o una serra acoplada a una bateria
com a eina de tall). En cas extrem s’utilitzarà una radial refrigerada amb aigua a baixa
pressió d’aplicació o amb extracció localitzada acoplada a la pròpia radial per a la
captació en l’origen de les partícules generades en el procés de tall. En ambdós casos
els dispositius hauran d’estar sempre actius al funcionar amb l’equip de treball.

-

Al finalitzar qualsevol procés de tall sobre fibrociment (especialment, mitjançant
equips més agressius com la radial ) s’utilitzarà un aspirador de filtre absolut (retenció
mecànica no inferior al 99,97%) sobre la superfície de tall per tal de captar les fibres
generades i sobre els equips de protecció individual utilitzats reutilitzables (guants i
calçat de seguretat).

-

Evitar la ruptura o agressió mecànica del fibrociment sense sentit.

-

Evitar el contacte directe i la inhalació de pols després del fibrociment en les
operacions de tall.

-

Ventilació natural en l’ àrea de treball. En cas de realitzar treballs en espais reduïts
amb poca ventilació (com pous o arquetes) s’utilitzarà una sistema de ventilació forçat
(extracció localitzada).

-

Està prohibit beure, menjar o fumar durant la realització de treballs amb tall de
fibrociment.
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-

La manipulació s’efectuarà amb extrema precaució per tal d’evitar cops que pugessin
desprendre partícules a l’ambient.

-

Les runes de fibrociment generades s’hauran de considerar com a residus perillosos
per contenir amiant i es tractaran conforme a la llei.

-

Es mantindrà en tot moment un nivell òptim d’ordre i neteja.

-

S’ evitarà tenir eines escampades pel lloc de treball.

-

En altres operacions de neteja de zones confinades on també es pugui generar pols,
especialment si és de sorra, terra o ciment, també caldrà utilitzar les mascaretes de
protecció.

-

Cal seguir les següents recomanacions: recanviar el filtre de les mascaretes després de
la seva utilització, la mascareta no pot ser utilitzada per vàries persones, cada persona
n’ha d’utilitzar una de pròpia, es necessita un període d’adaptació a l’inici de la
utilització i cal evitar-ne l’envelliment i la brutícia.

-

El tall de canonades es farà sempre per la via humida i amb les proteccions personal
recomanades (principalment màscares amb filtres mecànics re-canviables i guants de
protecció).

*Transport de materials per via aérea
- Es contemplarà en el PSS del contractista tots els riscos i mesures preventives a tenir en
compte.
- Es planificarà previament la ruta i la feina a fer, s’han de tenir en compte factors com la
visibilititat, temps i/o luminositat
- Estudiar prèviament l’existència de cables, antenes o obstacles.
- Es demanarà apte mèdic i titulació obligatòries per part del personal de l’Helicòpter.
- Es preveuran mitjans de comunicació amb l’equip d’obres que recepcioni el material
- Es tindrà en compte la càrrega màxima a transportar i la forma de descàrrega.

Concepció, 20 · 08202 Sabadell
93 748 64 14v
www.cassa.es
@GrupCASSA

24

Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

1.6.4.

Riscs laborals en equips tècnics i medis auxiliars
* Màquines
-

Atropellaments i col·lisions

-

Bolcaments

-

Cops elèctrics a la instal·lació provisional.

-

Avaries per falta de manteniment.

-

Soroll i vibracions

-

Caigudes

-

Possible interferències amb altres serveis.

* Maquinària i Mitjans auxiliars

1.6.5.

-

Atrapament, cops

-

Soroll, vibracions

-

Avaries per falta de manteniment

-

Talls, amputacions

-

Projeccions de partícules i pols. Esquitxadors.

-

Contactes elèctrics

-

Incendis

Mesures preventives en equips tècnics i mitjans auxiliars
* Màquines
Màquines de Moviments de Terres
Dintre d’aquest grup tenim una sèrie de màquines que s’utilitzen per aquests treballs
com són:

-

Pala excavadora:

Formada per xassís de tractor, sobre erugues o pneumàtics
on a la part davantera porta acoblada una cullera

-

Retroexcavadora

Realitza la mateixa funció que la pala excavadora amb la
diferència de què en lloc de recollir terres per damunt del
seu xassís, les recull en un plànol inferior. El cullerot de la
retroexcavadora és de fons fix pel que pot descarregar per
gravetat fent que la caixa envolti sobre un eix de subjecció
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i aboqui el contingut per la mateixa boca que mira el
terreny.
-

Camió basculant

Vehicle sobre el que el seu xassís està instal·lada una caixa
metàl·lica que permet el seu omplert de terres o
escombres. L’abocament s’efectua per la basculació de la
caixa a través de la part posterior on existeix una porta que
s’obre pel seu buidat.

-

Excavadora-giratòria

Realitza la funció de la retroexcavadora, recull les terres en
un plànol inferior. El cullerot de la giratòria és de fons fix
pel que pot descarregar per gravetat fent que la caixa
envolti sobre un eix de subjecció i aboqui el contingut per
la mateixa boca que mira el terreny, amb uns rendiments
superiors, és típicament de cadenes, malgrat també hi ha
de pneumàtics.

Maquinària d’elevació
D’aquest grup s’utilitzarà en aquesta obra:
-

Camió - grua

Es col·loca una grua sobre el remolc del camió i s’ha de fer
servir independentment d’aquest.

Maquinària per formigonat
A l’obra hi ha dos tipus que s’utilitzaran:
-

Camió bomba

Vehicle en el que el seu xassís es munta una bomba que
alimentada per la part posterior del camió permet impulsar
el formigó a zones de difícil accés.

-

Camió - formigonera

Camió sobre el que el seu xassís es munta una bomba que
serveix pel transport i abocament del formigó a l’obra.

Les normes per la seva utilització i conservació són les següents:
-

Tots els vehicles i màquines utilitzades a l’obra deuen disposar de documentació en regla.
L’empresa constructora es cerciorarà que tenen coberta la responsabilitat civil i que estan
assegurats demanant els rebuts d’aquestes contingències posats al dia. També presentaran les
inspeccions tècniques a la que estan obligats pel Ministeri de Indústria i/o Treball.
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-

Aquestes màquines seran manipulades per personal autoritzat i degudament qualificat, a qui se
li vigilaran les condicions psicofísiques en cada moment, per a que siguin les adequades al treball
en execució.

-

Aniran previstes de senyal visual giratòria de color taronja i senyal acústica de marxa enrere. És
obligatori que el conductor del vehicle o màquina inici el moviment o marxa tocant el clàxon.

-

Aniran previstes de cabina anticaiguda i és obligatori l’ús del cinturó de seguretat quan estiguin
treballant.

-

No transportaran a persones si no existeix seient per acompanyants.

-

No emmagatzemaran materials combustibles a la cabina (greixos, olis, etc.) quedant totalment
prohibit fumar mentre es procedeix al seu repostatge de combustible. Les màquines aniran
dotades d’extintor, que serà revisat periòdicament.

-

Diàriament revisaran i comprovaran els elements de la màquina o vehicle.

-

Els conductors accediran a la cabina pel lloc previst per això i comprovaran que no existeixi ningú
a les proximitats que pugui ser atropellat quan iniciïn els treballs. Compliran estrictament amb
les normes i senyalització de l’obra. Les maniobres dintre de l’obra es faran sense brusquedats.

-

Quan sigui necessari parar, els comandament de la màquina o vehicle es situaran en posició
neutre, quedant el vehicle frenat. Si la parada es prolonga es pararà el motor. Al final de la
jornada s’estacionarà quedant el vehicle, amb el fre de mà posat i amb falques situades a les
rodes. No s’estacionarà a les proximitats de les excavacions.

-

No realitzaran funcions o treballs pels que no es van concebre i durant el seu treball no haurà
cap operari en el radi d’acció d’aquestes. Els conductors coneixeran la funció a realitzar per cada
màquina, així com les seves limitacions, especialment les relatives a càrregues màximes, radis
de maniobra i gàlibs.
* Maquinària
Es descriuen les característiques i les normes d’utilització i conservació dels següents
elements.
-

Màquina auxiliar de compactació.- Ens referim als corrons vibratoris, picons, safates
vibratoris, etc., que s’utilitzen per la compactació del fons de rases i d’aquesta una
vegada que ha estat tapada. Aquests equips seran manejats per operaris instruïts.
Aquesta màquina portarà en lloc visible les normes d’utilització, les normes de
conservació (canvi olis, combustible que utilitza), així com pictogrames explicatius
de les mesures de protecció individual que deu utilitzar-se en el seu maneig.
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-

Serra circular de fusta.- Tindrà col·locat en tot moment la protecció del disc i estarà
proveïda de ganivet divisor. El disc deu conservar-se en bones condicions, procedint
a la seva substitució quan estigui desgastat o esquerdat.
La màquina estarà situada en lloc ventilat i presentarà una instal·lació elèctrica en
bon estat. Es netejaran els encenalls i serrill per evitar possibles incendis.

-

Vibradors de formigó.- S’utilitzaran sempre des d’una posició estable i la mànega
d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida. L’operari usarà l’equip ja
mencionat a la descripció dels treballs amb formigó.

-

Formigonera elèctrica.-

Figurarà en lloc visible les normes d’utilització,

manteniment i equip de protecció a utilitzar. Tots els òrgans de transmissió estaran
protegits mitjançant carcassa metàl·lica fixa, que no podrà ser eliminada sense
l’ajuda d’eines. Es situarà en superfície llana i consistent, estant totes les seves parts
metàl·liques connectades a terra.
Les operacions de manteniment i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la ret
elèctrica.
-

Equip Compressor.- En lloc visible figuren les normes de manteniment i utilització.
Aquestes tasques es faran amb l’equip parat i per personal especialitzat. Per
treballar en ell les rodes es calçaran i les carcasses protectores estaran sempre en
posició tancada. És obligat l’ús de cascs auriculars en un radi d’acció de 5 m. Es
vigilaran periòdicament l’estat de les mànegues i les connexions d’aquestes es
realitzaran mitjançant ràcords de connexió.

-

Equips de soldadura Abans d’iniciar la tasca es revisaran els elements que el formen
i s’utilitzarà l’equip de protecció individual.

-

Útils de càrrega i descàrrega.- Ens referim a les cordes, cadenes, ganxos, etc.
Aquests elements s’utilitzaran en perfecte estat de manteniment. El fabricant deurà
donar la càrrega de ruptura nominal d’aquests útils.
Per la seva conservació s’evitaran arrossegar-los sobre superfícies aspres, s’evitaran
que entri en contacte amb substàncies químiques que els puguin atacar. Si es troba
un útil que posseeix raspadures, talls, etc, hi ha que desfer-se d'ell i no utilitzar-lo en
els processos de càrrega i descàrrega de materials.

-

Escala en mà.- Es recomanen les metàl·liques. Si s’utilitzen de fusta els llarguers
seran d’una sola peça amb els esglaons ensamblats. El recolzament inferior tindrà
elements que impedeixin el seu desplaçament. Les escales de tisora estaran
previstes de cadena o cable que impedeixi que s’obrin.
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-

1.7.

Eines manuals.- Són diverses les eines manuals que s’utilitzaran en el
desenvolupament d’aquesta obra. S’utilitzarà pels treballs que han estat concebuts,
es mantindran netes i sempre que no s’utilitzin estaran perfectament ordenades.

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITÀRIS I COMUNS

Instal·lacions sanitàries i comuns
Es disposarà de les següents instal·lacions a l’obra:
Farmaciola d’obra
Es disposarà d’una farmaciola d’obra que es tindrà en el vehicle. El contingut mínim de
la farmaciola serà: aigua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iode, mercurocrom transparent,
amoníac, caixes de gases estèrils, cotó hidròfil, rotllo d’esparadrap, torniquet, bossa per aigua o
gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics i
tònics cardíacs d’urgències.
Existirà a l’obra alguna persona que tingui coneixements de primers auxilis de forma
bàsica. Aquestes persones seran també responsables de la revisió setmanal de les farmacioles i
de la seva reposició.
El personal d’obra serà informat que en el dipòsit existeixi una llista de telèfons d’interès
on acudir per un ràpid trasllat d’accidentats.
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1.8.

CONDICIONS DE L’ENTORN EN QUÈ ES REALITZA L’OBRA

Situació de l’obra
La xarxa d’aigua està situada en la Serra de Falgars, Bosc de Ventaiola municipi de Pinell
de Brai.
Les mesures preventives extraordinàries passen per suspendre els treballs parcial o
totalment quan les condicions climatològiques siguin extremes i recomanar als operaris l’ús de
roba adequada segons les circumstàncies atmosfèriques (roba lleugera que no ajusti massa).
Amb respecte a aquest punt l’empresa proporcionarà als seus treballadors la roba de treball que
millor s’adapti a cada circumstància.
Medi Ambient
Fet el reconeixement de l’àrea en què es situa l’obra i del seu entorn, no es preveuen riscs
de contaminació atmosfèrica que puguin afectar als treballadors per emissió o abocament de
contaminants.
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1.9.

PLEC CONDICIONS PARTICULARS
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de

seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons
el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien,
desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció
del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica,
que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.
En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les
propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de
l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui
aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra.La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant
l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa
persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la
seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la
direcció facultativa. Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció
facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) En cada centre de treball existirà, amb
finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà
de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el
tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. El llibre d'incidències haurà
d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la
direcció facultativa. A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. Efectuada una anotació en el
llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o
quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a
remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i
Social de la província en què es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions en
el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) L'obertura del centre de treball
haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que
es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.
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AVALUACIÓ CONTÍNUA DELS RISCOS
Per part de l'empresari principal es portarà a terme durant el curs de l'obra una
avaluació continuada dels riscos, haurà d’actualitzar les previsions inicials, reflectides en el Pla
de Seguretat i Salut, quan canviïn les condicions de treball o en ocasió dels danys per a la salut
que es detectin, proposant en conseqüència, si escau, la revisió del Pla aprovat al responsable
del seu seguiment i control abans de reiniciar els treballs afectats. Així mateix, quan es plantegin
modificacions de l'obra projectada inicialment, canvis dels sistemes constructius, mètodes de
treball o procés d'execució previstos, o variacions dels equips de treball, l'empresari haurà
d'efectuar una nova avaluació de riscos previsibles i, sobre la base d'això, proposar, si escau, les
mesures preventives a modificar, en els termes ressenyats anteriorment.
CONTROLS PERIÒDICS
L'empresa haurà de portar a terme controls periòdics de les condicions de treball, i
examinar l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis per a detectar situacions
potencialment perilloses.
Quan es produeixi un dany per a la salut dels treballadors o, si en ocasió de la vigilància
de l'estat de salut d'aquests respecte de riscos específics, s'apreciessin indicis que les mesures
de prevenció adoptades resulten insuficients, l'empresari haurà de portar a terme una
investigació referent a això, a fi de detectar les causes de dites fetes. Sense perjudici que hagi
de notificar-se a l'autoritat laboral, quan escaigui per cas d'accident.
Així mateix, l'empresari haurà de dur el control i seguiment continu de la sinistralitat
que pugui produir-se en l'obra, mitjançant estadillos en els quals es reflecteixin: tipus de control,
nombre d'accidents, tipologia, gravetat i durada de la incapacitat (si escau) i relacions de parts
d'accidents cursats i deficiències. Tots aquestes dades estaran a la disposició del responsable del
seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut, amb independència d'altres agents intervinents
que vengen exigits per les normes en vigor.
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L'empresa principal haurà de vigilar que els subcontractistes compleixen la normativa
de protecció de la salut dels treballadors i les previsions establertes en el Pla de Seguretat i Salut,
en l'execució dels treballs que desenvolupin en l'obra. El personal directiu de l'empresa principal,
delegat o representant del contractista, tècnics i comandaments intermedis adscrits a l'obra han
de complir personalment i fer complir al personal als seus ordres l'establert en el Pla de
Seguretat i Salut i les normes o disposicions vigents sobre la matèria.
RECURS PREVENTIU
1. La presència en el centre de treball dels recursos preventius, qualsevol que sigui la
seva modalitat d’organització dels esmentats recursos serà necessària pels següents casos:
a)Quan els riscos puguin veure’s empitjorats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’ operacions diverses que es desenvolupin
successiva i simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels
mètodes de treball.
b)Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats
como a perillosos o amb riscos especials.
c)Quan la necessitat de la presència de recurs preventiu sigui requerida per la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, si las circumstàncies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.
2. Es consideraran recursos preventius, als quals l’empresari podrà assignar la
presència, als següents:
d)Un o varis treballadors designats de l’empresa.
e)Un o varis membres del servei de prevenció propi de l’empresa.
f)Un o varis membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l’empresa.
Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquest hauran de
col·laborar entre sí.
3. Els recursos preventius a que es refereix l’apartat anterior hauran de tenir la
capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en número per a vigilar el
compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el
temps en que es mantingui la situació que determini la seva presència.
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4. No obstant l'assenyalat en els apartats anteriors, l'empresari podrà assignar la
presència de forma expressa a un o varis treballadors de l'empresa que, sense formar part del
Servei de Prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la
qualificació i l'experiència necessaris en les activitats o processos que es refereix l'apartat 1 i
contin amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.
En aquest suposat, aquests treballadors hauran de mantenir la necessària col·laboració
amb els recursos preventius de l’empresari.
Serà necessària la presència de Recursos Preventius en els casos que s’enumeren a
continuació:
-

Quan els riscos d’un procés o activitat es puguin veure agreujats o modificats per
concórrer operacions successives o simultànies que precisin d’un control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball prèviament elaborats.

-

Quan es realitzin activitats que comportin riscos especials com son:
Treballs amb riscos especialment greus de caiguda en alçada
Treballs amb risc de sepultament o ofegament
Treballs amb màquines antigues sense declaració CE de conformitat
Treballs en espais confinats
Treballs amb risc d’ofegament per immersió
Els treballs indicats en l’Anex II del RD 1627/97 de obras de construcción.
Quan així ho requereixi la “Inspección de Trabajo y Seguridad Social” a causa de les

circumstàncies de les condicions de treball detectades
Nomenament
El Recurs Preventiu ha de ser assignat per cada empresari, podent ser:
Un o varis treballadors designats por la empresa
Un o varis membres del Servei de Prevenció propi de l’empresa
Un o varis membres del Servei de Prevenció Aliè contractat per l’empresa
Un o varis treballadors amb coneixements, qualificació i experiència en aquestes

activitats i processos perillosos i que comptin amb formació preventiva (mínim el curs
bàsic)

Concepció, 20 · 08202 Sabadell
93 748 64 14v
www.cassa.es
@GrupCASSA

35

Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet
El nomenament del recurs preventiu quedarà registrat i indicat dintre de l’avaluació
de riscos de l’empresa, en aquells casos en que sigui necessària la seva presència, havent d’estar
present aquesta persona en el Centre de treball mentre duri la situació que ha determinat la
seva presència.
En cas d’existir concurrència d’activitats preventives en un mateix Centre de treball,
l’obligació de designar Recursos recaurà en cada empresa que realitzi les operacions
concurrents, activitats, processos perillosos o amb riscos especials.
Llistat no exhaustiu d'operacions que serà necessària obligatòriament la presència de
com a mínim un recurs preventiu:
Treballs que impliquin un risc de caiguda d’alçada.
Treballs de muntatge, desmuntatge i transformació de bastides.
Treballs subterranis en pous o galeries.
Treballs en espais confinats.
Treballs de demolició.
Treballs que impliquin immersió sota l'aigua.
Treballs en vies o en les seves proximitats que hagi circulació de ferrocarrils.
Treballs amb instal·lacions en tensió.
Treballs pròxims a elements en tensió.
Treballs que impliquin l'accés a recintes de serveis i envolvents de material elèctric.
Treballs que es realitzin moviments en proximitat a línies aèries o altres instal·lacions

elèctriques.
Treballs amb el risc d'incendi o explosió.
Treballs en calent Treballs on pugui existir exposició a radiacions ionitzants.
Treballs que impliquin la manipulació d'agents químics perillosos.
Treballs amb agents cancerígens.
Treballs amb amiant.
Operacions desenvolupades per treballadors de recent incorporació en període

d'aprenentatge.
INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ
L'empresari o els seus representants en l'obra haurien d'informar als treballadors de:
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Els resultats de les valoracions i controls del medi ambient laboral corresponents als
seus llocs de treball, així com les dades relatives al seu estat de salut en relació amb els riscos
als quals puguin trobar-se exposats.
Els riscos per a la salut que el seu treball pugui comportar, així com les mesures
tècniques de prevenció o d'emergència que hagin estat adoptades o adoptar-se per l'empresari,
si escau, especialment aquelles l'execució de les quals correspon al propi treballador i, en
particular, les referides a risc greu i imminent.
L'existència d'un risc greu i imminent que els pugui afectar, així com les disposicions
adoptades o que hagin d'adoptar-se en matèria de protecció, incloent les relatives a l'evacuació
del seu lloc de treball. Aquesta informació, quan escaigui, haurà de donar-se com més aviat
millor.
El dret que tenen a paralitzar la seva activitat en el cas que, al seu judici, existís un risc
greu i imminent per a la salut i no s'haguessin pogut posar en contacte de forma immediata amb
la seva superior jeràrquic o, havent-se'l comunicat a aquest, no s'haguessin adoptat les mesures
correctives necessàries.
Les informacions anteriorment esmentades haurien de ser proporcionades
personalment al treballador, dintre de l'horari laboral o fora del mateix, considerant-se en
ambdós casos com temps de treball l'empleat per a tal comunicació.
Així mateix, haurà de proporcionar-se informació als treballadors, per l'empresari o els
seus representants en l'obra, sobre:
-

Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors.

-

Funcions i facultats dels Serveis de Prevenció, Comitès de Salut i Seguretat i delegats de
Prevenció.

-

Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació del centre
assistencial al que acudir en cas d'accident.

-

Organigrama funcional del personal de seguretat i salut de l'empresa adscrita a l'obra i
dels òrgans de prevenció que incideixen en la mateixa.

-

Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions preventives que es
porten a terme en l'obra per l'empresa.

-

Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors.
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Tota la informació referida se li subministrarà per escrit als treballadors o, en defecte
d'això, s'exposarà en llocs visibles i accessibles als mateixos, com oficina d'obra, vestuaris o
menjadors, en aquest cas haurà de donar-se coneixement d'això.
L'empresari haurà de disposar en l'oficina d'obra d'un exemplar del Pla de Seguretat i
Salut aprovat i de les normes i disposicions vigents que incideixin en l'obra. En l'oficina d'obra es
contarà, també, amb un exemplar del Pla i de les normes assenyalades, per a posar-los a la
disposició de quantes persones o institucions hagin d'intervenir, reglamentàriament, en relació
amb ells.
L'empresari o els seus representants haurien de proporcionar a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut tota la
informació documental relativa a les diferents incidències que puguin produir-se en relació amb
aquest Pla i amb les condicions de treball de l'obra.
L'empresari haurà de col·locar en llocs visibles de l'obra rètols o cartells anunciadors,
amb missatges preventius de sensibilització i motivació col·lectiva. Haurà d'exposar, així mateix,
els quals li siguin proporcionats pels organismes i institucions competents en la matèria sobre
campanyes de divulgació.
L'empresari haurà de publicar mitjançant cartell indicador, en lloc visible i accessible a
tots els treballadors, la constitució de l'organigrama funcional de la seguretat i salut de l'obra i
dels diferents òrgans especialitzats en matèria de prevenció de riscos que incideixin en la
mateixa, amb expressió del nom, raó jurídica, categoria o qualificació, localització i funcions de
cada component dels mateixos. D'igual forma haurà de publicar les variacions que durant el curs
de l'obra es produeixin en el mig d'aquests òrgans.

DRETS DELS TREBALLADORS
Els contractistes i subcontractistes haurien de garantir que els treballadors rebin una
formació i informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel
que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves
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possibles modificacions, a l'efecte del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel
contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

Autor de l’estudi:

Francesc Roca Rigol
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Nº de col·legiat: 9385
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Quadre de Preus

QUADRE DE PREUS
ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
UT
RESUM
PREU
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
1.1.
1.1.1.

Millores a la captació del Regatell 1
OBRA CIVIL
m2

Desbrossada i neteja

1,04

Desbrossada i neteja de terreny amb mitjans mecànics i
manuals. Inclou talla i retirada i càrrega dels materials
sobre camió, transport a abocador i despeses de gestió de
residus

1.1.2.

1.1.3.

m3

Excavació de rases amb mitjans mecànics

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18,88

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb
mitjans mecànics. No inclou: els tram arran del
penya-segat i per l'interior d'espais confinats.

m3

Excavació de rases amb mitjans manuals

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

40,45

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb
mitjans manuals. No inclou: el tram arran del penya-segat i
per l'interior d'espais confinats.

1.1.4.

ml

Treballs en espai confinat

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

49,54

Treballs per la canalització del PE-250 mm en espais
confinats.

1.1.5.

1.1.6.

ml

Treballs canalització per lleixa

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Treballs per la canalització del PE-250 mm damunt de la
lleixa arran del penya-segat. Inclou: Retirada de pedres,
subministrament i muntatge de l'ancoratge a la roca
(suport d'ancoratge d'acer galvanitzat amb fixació a tac
químic a l'estructura cada 0.70 m amb brida d'acer
inoxidable de 20 mm d'amplada) i rebliment i acabat de la
lleixa amb pedres de la mateixa.

m3

Reblert i piconat de rases amb terres

105,78

CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14,92

Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades
procedent de l'excavació, piconades per tongades amb un
grau de compactació com a màxim de fins a 95% del PN.

1.1.7.

1.1.8.

m3

Subministrament i estesa de sorra

ut

Realització de cata

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Subministrament i estesa de sorra en fons de rases en
formació de llit d'assentament i recobriment per protecció
de canalitzacions
VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

26,12

86,31

Realització de cata amb mitjans manuals per a localització
de serveis existents i/o arquetes.

1.1.9.

ut

Arqueta de registre de D110 cm

OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Arqueta de registre D110 cm, amb tapa circular D60 cm., de
fosa dúctil classe resistent d-400 amb junta elastomèrica,
totalment acabada

458,32
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1.1.10.

pa

Caseta de protecció Regatell 1

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.648,13

Caseta de protecció reixa 2x2x1 amb bloca 20x20x40
massissat.

1.1.11.

ml

Retirada tub FC DN-200 mm

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Retirada de fibrociment segons el Pla per treballs amb risc
d'amiant.

25,11

VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

OBRA MECÀNICA
ml

Tub de polietilè d'alta densitat DN-250 mm PN10

ut

Vàlvula de tall DN-250 mm

Tub de polietilè d'alta densitat D250 mm de PN10. Inclou
part proporcional de soldadures, accessoris colzes i peces
especials, col·locat connectat i provat.

49,15

CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

809,11

Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall DN-250 mm
PN16.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

ut

Desguàs de canonada

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Desguàs de canonada amb clau de pas de comporta de
DN-110 mm PN16 i tub de polietilè d'alta densitat de D-110
mm connectat al col·lector existent. Inclou clau de pas i
accessoris, col·locat i provat

ut

Ventosa tri funcional de DN-50 mm

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ventosa tri funcional de D50 mm., amb cos i tapa de fosa,
interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS,
purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb
dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap
de neteja, col·locada i provada.

ml

Protecció de canonada

422,45

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

436,16

78,73

Aïllament tèrmic per la canonada PE-250 mm en el tram del
penya-segat del Grau. Inclou: subministrament, instal·lació
i acoblament al suport amb mitjans manuals amb tècnics
especials si s'escau, totalment acabat.

1.2.6.

ut

Connexió amb FC-150

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

374,71

Connexió a la canonada existent FC-150 al dipòsit Nou de
Ventaiola.

1.2.7.

1.2.8.

ml

Cable Rv 0,6-1kw 4x25

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable Rv 0,6-1kw 4x25 i part proporcional de connexions.

ml

Protecció de cable tub corrugat

17,53

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2,97
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Protecció de cable tub corrugat doble capa 110 col·locat al
fons de la rasa.

1.2.9.

1.2.10.

ut

Cargol de desbast TTM300

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Subministrament i instal·lació del cargol de desbast TTM300
a la captació del Regatell 1.

ut

Quadre de comandament i protecció elèctric

7.901,96

SIETE MIL NOVECIENTOS UN EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

528,94

Quadre de comandament i protecció elèctric

1.2.11.

pa

Transport amb mitjans aeris de material

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.757,06

Transport amb mitjans aeris de material.
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.

Adequació de la captació del Regatell 3

2.1.

pa

Instal·lació tapa Petri 60 x 60 cm.

605,48

Aixecar pre-marc tapa 60x60 15 cm i col·locació de la tapa
Petri, acabats segons normativa.

2.2.

2.3.

pa

Substitució porta caseta

SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

902,51

Substitució de la porta actual de la caseta per una porta
metàl·lica de 120x80 cm. Inclou subministrament, marc i
col·locació.

pa

Sanejament i arrebossat

NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

941,35

Sanejament i arrebossat de caseta de bombeig el Regatell

2.4.

2.5.

pa

Canal de formigó

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canal de formigó H.A. 250/P/25, armat amb acer B500 de
dimensions 15x0,5x0,5 i retirada de canal actual trencat

pa

Instal·lació bomba submergida SX 617-11

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.285,62

3.446,00

Substitució de la bomba vertical actual per una bomba
submergida model SX 617-11. Inclou subministrament i
instal·lació.
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS

3.

Gestió de residus

3.1.

m3

Transport a l'abocador

2,18

Transport a l'abocador de terres amb camió de 12 T amb
recorregut màxim de fins a 25km. Inclou despeses de
gestió de residus
DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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4.

Seguretat i salut

4.1.

pa

Seguretat i salut

5.879,01

Seguretat i salut en l'obra.
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con UN CÉNTIMOS
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CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
1.1.
1.1.1.

Millores a la captació del Regatell 1
OBRA CIVIL
m2 Desbrossada i neteja

Desbrossada i neteja de terreny amb mitjans mecànics i
manuals. Inclou talla i retirada i càrrega dels materials sobre
camió, transport a abocador i despeses de gestió de residus
Traçat
Captació 1
Captació 3
1.1.2.

900,00
5,00
10,00

2,00
5,00
3,00

1.800,00
25,00
30,00
_______________________________________
1.855,00

m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb mitjans
mecànics. No inclou: els tram arran del penya-segat i per
l'interior d'espais confinats.
Rasa
1.1.3.

0,5

0,66

1,00

212,85
_______________________________________
212,85

1,00

212,85
_______________________________________
212,85

m3 Excavació de rases amb mitjans manuals

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb mitjans
manuals. No inclou: el tram arran del penya-segat i per
l'interior d'espais confinats.

Rasa
1.1.4.

645,00

ml

0,5

645,00

0,66

Treballs en espai confinat

Treballs per la canalització del PE-250 mm en espais confinats.
Mina
1.1.5.

ml

70,00

70,00
_______________________________________
70,00

Treballs canalització per lleixa

Treballs per la canalització del PE-250 mm damunt de la lleixa
arran del penya-segat. Inclou: Retirada de pedres,
subministrament i muntatge de l'ancoratge a la roca (suport
d'ancoratge d'acer galvanitzat amb fixació a tac químic a
l'estructura cada 0.70 m amb brida d'acer inoxidable de 20 mm
d'amplada) i rebliment i acabat de la lleixa amb pedres de la
mateixa.
Tram penya-segat del Grau
1.1.6.

178,00

m3 Reblert i piconat de rases amb terres

Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedent
de l'excavació, piconades per tongades amb un grau de
compactació com a màxim de fins a 95% del PN.
645,00

1.1.7.

178,00
_______________________________________
178,00

0,66

0,30

127,71
_______________________________________
127,71

0,66

297,99
_______________________________________
297,99

m3 Subministrament i estesa de sorra

Subministrament i estesa de sorra en fons de rases en
formació de llit d'assentament i recobriment per protecció de
canalitzacions
Rasa

645,00

0,70
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1.1.8.
ut Realització de cata

Realització de cata amb mitjans manuals per a localització de
serveis existents i/o arquetes.
Vàlvula DN-250 mm
Descàrrega
Ventosa
Localització canonada

1.1.9.

ut

1
4
4
5

1,00
4,00
4,00
5,00
_______________________________________
14,00

Arqueta de registre de D110 cm

Arqueta de registre D110 cm, amb tapa circular D60 cm., de
fosa dúctil classe resistent d-400 amb junta elastomèrica,
totalment acabada
Vàlvula de tall DN-250 mm
Desguàs
Ventosa
1.1.10.

pa

1
4
4

1,00
4,00
4,00
_______________________________________
9,00

Caseta de protecció Regatell 1

Caseta de protecció reixa 2x2x1 amb bloca 20x20x40
massissat.
1
1.1.11.

ml

Retirada tub FC DN-200 mm

Retirada de fibrociment segons el Pla per treballs amb risc
d'amiant.
FC-200

1.2.
1.2.1.

895,00

ml

Tub de polietilè d'alta densitat DN-250 mm PN10

Tub de polietilè d'alta densitat D250 mm de PN10. Inclou part
proporcional de soldadures, accessoris colzes i peces
especials, col·locat connectat i provat.

ut

895,00

895,00
_______________________________________
895,00

Vàlvula de tall DN-250 mm

Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall DN-250 mm
PN16.
Captació 1

1.2.3.

895,00
_______________________________________
895,00

OBRA MECÀNICA

PE-250 mm
1.2.2.

1,00
_______________________________________
1,00

ut

1

1,00
_______________________________________
1,00

Desguàs de canonada

Desguàs de canonada amb clau de pas de comporta de
DN-110 mm PN16 i tub de polietilè d'alta densitat de D-110 mm
connectat al col·lector existent. Inclou clau de pas i accessoris,
col·locat i provat
Descàrrega

4

4,00
_______________________________________
4,00
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1.2.4.
ut Ventosa tri funcional de DN-50 mm

Ventosa tri funcional de D50 mm., amb cos i tapa de fosa,
interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador
d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja,
col·locada i provada.
Ventosa

1.2.5.

ml

4

4,00
_______________________________________
4,00

Protecció de canonada

Aïllament tèrmic per la canonada PE-250 mm en el tram del
penya-segat del Grau. Inclou: subministrament, instal·lació i
acoblament al suport amb mitjans manuals amb tècnics
especials si s'escau, totalment acabat.
Tram PE-250 mm penya-segat
1.2.6.

ut

178,00

Connexió amb FC-150

178,00
_______________________________________
178,00

Connexió a la canonada existent FC-150 al dipòsit Nou de
Ventaiola.
1
1.2.7.

ml

1,00
_______________________________________
1,00

Cable Rv 0,6-1kw 4x25

Cable Rv 0,6-1kw 4x25 i part proporcional de connexions.
900,00
1.2.8.

ml

Protecció de cable tub corrugat

Protecció de cable tub corrugat doble capa 110 col·locat al fons
de la rasa.
900,00

1.2.9.

ut

900,00
_______________________________________
900,00

Cargol de desbast TTM300

Subministrament i instal·lació del cargol de desbast TTM300 a
la captació del Regatell 1.
Captació 1

1.2.10.

900,00
_______________________________________
900,00

ut

1

Quadre de comandament i protecció elèctric

1,00
_______________________________________
1,00

Quadre de comandament i protecció elèctric
Captació 1
1.2.11.

pa

1

1,00
_______________________________________
1,00

1

1,00
_______________________________________
1,00

Transport amb mitjans aeris de material

Transport amb mitjans aeris de material.

2.
2.1.

Adequació de la captació del Regatell 3
pa

Instal·lació tapa Petri 60 x 60 cm.

Aixecar pre-marc tapa 60x60 15 cm i col·locació de la tapa
Petri, acabats segons normativa.
1

1,00
_______________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS
ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2.
pa Substitució porta caseta

Substitució de la porta actual de la caseta per una porta
metàl·lica de 120x80 cm. Inclou subministrament, marc i
col·locació.
1

2.3.

pa

1,00
_______________________________________
1,00

Sanejament i arrebossat

Sanejament i arrebossat de caseta de bombeig el Regatell
1

2.4.

pa

1,00
_______________________________________
1,00

Canal de formigó

Canal de formigó H.A. 250/P/25, armat amb acer B500 de
dimensions 15x0,5x0,5 i retirada de canal actual trencat
1
2.5.

pa

1,00
_______________________________________
1,00

Instal·lació bomba submergida SX 617-11

Substitució de la bomba vertical actual per una bomba
submergida model SX 617-11. Inclou subministrament i
instal·lació.
1

3.
3.1.

1,00
_______________________________________
1,00

Gestió de residus
m3 Transport a l'abocador

Transport a l'abocador de terres amb camió de 12 T amb
recorregut màxim de fins a 25km. Inclou despeses de gestió
de residus
Rasa

4.
4.1.

645,00

0,70

0,66

297,99
_______________________________________
297,99

Seguretat i salut
pa

Seguretat i salut

Seguretat i salut en l'obra.

_____________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Pressupost i Amidaments

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
1.1.

1.1.1.

Millores a la captació del Regatell 1
OBRA CIVIL
m2 Desbrossada i neteja

Desbrossada i neteja de terreny amb mitjans mecànics i
manuals. Inclou talla i retirada i càrrega dels materials sobre
camió, transport a abocador i despeses de gestió de residus
Traçat
Captació 1
Captació 3
1.1.2.

900,00
5,00
10,00

2,00
5,00
3,00

1.800,00
25,00
30,00
_______________________________________
1.855,00
1,04
1.929,20

m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb mitjans
mecànics. No inclou: els tram arran del penya-segat i per
l'interior d'espais confinats.
Rasa
1.1.3.

0,5

0,66

1,00

212,85
_______________________________________
212,85
18,88
4.018,61

1,00

212,85
_______________________________________
212,85
40,45
8.609,78

m3 Excavació de rases amb mitjans manuals

Excavació de rases en qualsevol tipus de terreny amb mitjans
manuals. No inclou: el tram arran del penya-segat i per
l'interior d'espais confinats.

Rasa
1.1.4.

645,00

ml

0,5

645,00

0,66

Treballs en espai confinat

Treballs per la canalització del PE-250 mm en espais confinats.
Mina
1.1.5.

ml

70,00

70,00
_______________________________________
70,00
49,54
3.467,80

Treballs canalització per lleixa

Treballs per la canalització del PE-250 mm damunt de la lleixa
arran del penya-segat. Inclou: Retirada de pedres,
subministrament i muntatge de l'ancoratge a la roca (suport
d'ancoratge d'acer galvanitzat amb fixació a tac químic a
l'estructura cada 0.70 m amb brida d'acer inoxidable de 20 mm
d'amplada) i rebliment i acabat de la lleixa amb pedres de la
mateixa.
Tram penya-segat del Grau
1.1.6.

178,00

m3 Reblert i piconat de rases amb terres

Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedent
de l'excavació, piconades per tongades amb un grau de
compactació com a màxim de fins a 95% del PN.
645,00

1.1.7.

178,00
_______________________________________
178,00
105,78
18.828,84

0,66

0,30

127,71
_______________________________________
127,71
14,92
1.905,43

0,66

297,99
_______________________________________
297,99
26,12
7.783,50

m3 Subministrament i estesa de sorra

Subministrament i estesa de sorra en fons de rases en
formació de llit d'assentament i recobriment per protecció de
canalitzacions
Rasa

645,00

0,70

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.8.
ut Realització de cata

Realització de cata amb mitjans manuals per a localització de
serveis existents i/o arquetes.
Vàlvula DN-250 mm
Descàrrega
Ventosa
Localització canonada

1.1.9.

ut

1
4
4
5

1,00
4,00
4,00
5,00
_______________________________________
14,00
86,31
1.208,34

Arqueta de registre de D110 cm

Arqueta de registre D110 cm, amb tapa circular D60 cm., de
fosa dúctil classe resistent d-400 amb junta elastomèrica,
totalment acabada
Vàlvula de tall DN-250 mm
Desguàs
Ventosa
1.1.10.

pa

1
4
4

1,00
4,00
4,00
_______________________________________
9,00
458,32
4.124,88

Caseta de protecció Regatell 1

Caseta de protecció reixa 2x2x1 amb bloca 20x20x40
massissat.
1
1.1.11.

ml

1,00
_______________________________________
1,00
2.648,13
2.648,13

Retirada tub FC DN-200 mm

Retirada de fibrociment segons el Pla per treballs amb risc
d'amiant.
FC-200

895,00

895,00
_______________________________________
895,00
25,11
22.473,45
______________

TOTAL 1.1. .............................................................................................
1.2.

1.2.1.

76.997,96

OBRA MECÀNICA
ml

Tub de polietilè d'alta densitat DN-250 mm PN10

Tub de polietilè d'alta densitat D250 mm de PN10. Inclou part
proporcional de soldadures, accessoris colzes i peces
especials, col·locat connectat i provat.
PE-250 mm
1.2.2.

ut

895,00

Vàlvula de tall DN-250 mm

895,00
_______________________________________
895,00
49,15
43.989,25

Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall DN-250 mm
PN16.
Captació 1
1.2.3.

ut

1

1,00
_______________________________________
1,00
809,11
809,11

Desguàs de canonada

Desguàs de canonada amb clau de pas de comporta de
DN-110 mm PN16 i tub de polietilè d'alta densitat de D-110 mm
connectat al col·lector existent. Inclou clau de pas i accessoris,
col·locat i provat
Descàrrega

4

4,00
_______________________________________
4,00
422,45
1.689,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.4.
ut Ventosa tri funcional de DN-50 mm

Ventosa tri funcional de D50 mm., amb cos i tapa de fosa,
interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador
d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja,
col·locada i provada.
Ventosa

1.2.5.

ml

4

4,00
_______________________________________
4,00
436,16
1.744,64

Protecció de canonada

Aïllament tèrmic per la canonada PE-250 mm en el tram del
penya-segat del Grau. Inclou: subministrament, instal·lació i
acoblament al suport amb mitjans manuals amb tècnics
especials si s'escau, totalment acabat.
Tram PE-250 mm penya-segat
1.2.6.

ut

178,00

Connexió amb FC-150

178,00
_______________________________________
178,00
78,73
14.013,94

Connexió a la canonada existent FC-150 al dipòsit Nou de
Ventaiola.
1
1.2.7.

ml

1,00
_______________________________________
1,00
374,71
374,71

Cable Rv 0,6-1kw 4x25

Cable Rv 0,6-1kw 4x25 i part proporcional de connexions.
900,00
1.2.8.

ml

Protecció de cable tub corrugat

Protecció de cable tub corrugat doble capa 110 col·locat al fons
de la rasa.
900,00

1.2.9.

ut

900,00
_______________________________________
900,00
2,97
2.673,00

Cargol de desbast TTM300

Subministrament i instal·lació del cargol de desbast TTM300 a
la captació del Regatell 1.
Captació 1

1.2.10.

900,00
_______________________________________
900,00
17,53
15.777,00

ut

1

Quadre de comandament i protecció elèctric

1,00
_______________________________________
1,00
7.901,96
7.901,96

Quadre de comandament i protecció elèctric
Captació 1
1.2.11.

pa

1

1,00
_______________________________________
1,00
528,94
528,94

1

1,00
_______________________________________
1,00
7.757,06
7.757,06
______________

Transport amb mitjans aeris de material

Transport amb mitjans aeris de material.

TOTAL 1.2. .............................................................................................

97.259,41
___________
TOTAL 1. .........................................................................................................................................
174.257,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALTURA QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

2.1.

Adequació de la captació del Regatell 3
pa

Instal·lació tapa Petri 60 x 60 cm.

Aixecar pre-marc tapa 60x60 15 cm i col·locació de la tapa
Petri, acabats segons normativa.
1
2.2.

pa

1,00
_______________________________________
1,00
605,48
605,48

Substitució porta caseta

Substitució de la porta actual de la caseta per una porta
metàl·lica de 120x80 cm. Inclou subministrament, marc i
col·locació.
1
2.3.

pa

1,00
_______________________________________
1,00
902,51
902,51

Sanejament i arrebossat

Sanejament i arrebossat de caseta de bombeig el Regatell
1
2.4.

pa

1,00
_______________________________________
1,00
941,35
941,35

Canal de formigó

Canal de formigó H.A. 250/P/25, armat amb acer B500 de
dimensions 15x0,5x0,5 i retirada de canal actual trencat
1

2.5.

pa

1,00
_______________________________________
1,00
9.285,62
9.285,62

Instal·lació bomba submergida SX 617-11

Substitució de la bomba vertical actual per una bomba
submergida model SX 617-11. Inclou subministrament i
instal·lació.
1

1,00
_______________________________________
1,00
3.446,00
3.446,00
______________

TOTAL 2. .........................................................................................................................................
3.

3.1.

15.180,96

Gestió de residus

m3 Transport a l'abocador

Transport a l'abocador de terres amb camió de 12 T amb
recorregut màxim de fins a 25km. Inclou despeses de gestió
de residus
Rasa

645,00

0,70

0,66

297,99
_______________________________________
297,99
2,18
649,62
______________

TOTAL 3. .........................................................................................................................................
4.

4.1.

649,62

Seguretat i salut
pa

Seguretat i salut

Seguretat i salut en l'obra.

_____________________________
1,00

5.879,01

5.879,01
______________

TOTAL 4. .........................................................................................................................................
5.879,01
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
195.966,96
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Resum del Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST
ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS D'AIGUA POTABLE REGATELL 1 I REGATELL 3

CAPÍTOL
RESUM
IMPORT
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1.
Millores a la captació del Regatell 1 ................................................................................................................................
174.257,37 88,92
2.

Adequació de la captació del Regatell 3 .........................................................................................................................

15.180,96

7,75

3.

Gestió de residus.............................................................................................................................................................

649,62

0,33

4.

Seguretat i salut ...............................................................................................................................................................
5.879,01
______________________
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
195.966,96

3,00

13,00 % Despeses generals....
6,00 % Benefici industrial ......

25.475,70
11.758,02
__________________________________
Suma.....................................................
37.233,72
______________________
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
233.200,68
3,00 % Projecte......................
1,50 % Direcció d’obra...........
1,50 % Coordinació de SS ....

6.996,02
3.498,01
3.498,01
__________________________________
Suma.....................................................
13.992,04

PRESSUPOST AMB ASSISTÈNCIES SENSE IVA

247.192,72

21% IVA ................................................

51.910,47
______________________
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
299.103,19

El pressupost ascendeix a la quantitat de
DOS CENTS NORANTA-NOU MIL CENT TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
La Pobla de Lillet, 22 d’octubre del 2020.
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SECCIÓ TIPUS RASA CONDUCCIÓ AIGUA EN TERRA (cm)
Nota: El disseny de la rasa es pot veure afectat degut a les condicions del terreny o a les cotes.
En cas de no poder-se respectar la separació vertical i horitzontal de 20 cm entre les dues tuberies es
col·locaran separadors homologats entre elles o es formigonarà el tub corbable corrugat DN-110.

variable

10.0000

10.0009

variable

10.0000

10.0009

max. 150.00
max. 150.00

7.5013

7.5013

10.0000

variable

9.9987

10.0000

max. 100.00

max 100.00

variable

10.0009

V2
Aïllament tèrmic
Gruix 4 cm

Suport ancoratge d'acer galvanitzat amb
fixació amb tac químic a l'estructura
cada 0.70 m amb brida d'acer inoxidable
(no perforat) de 20 mm d'amplada.

Suport ancoratge d'acer galvanitzat amb
fixació amb tac químic a l'estructura
cada 0.70 m amb brida d'acer inoxidable
(no perforat) de 20 mm d'amplada.
Aïllament tèrmic
Gruix 4 cm

70
Tub PE100 DN-250 mm PN10
Recobert amb pedra de la pròpia lleixa

70
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Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet

1.
1.1.

Descripció del projecte
Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1.

Objecte

El present Plec té per objecte fixar les característiques dels materials a fer servir així com, establir
les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i, finalment, com i de quina
manera s’han de fer els amidaments i l’abonament de les obres.

1.1.2.

Àmbit d’aplicació

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la execució del present Projecte
Executiu.

1.1.3.

Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa tècnica,
ambiental i de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicació.
La normativa tècnica serà d’aplicació les contingudes en aquest Plec.

INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.DOGC.Nº 4015.21-11-2003
Llei 7/2003, de 25-04-2003, de protecció de la salut.DOGC.Nº 3879.08-05-2003
Resolució 09-10-1996, per la qual es desenvolupa l’Ordre 05-07-1993, que va aprovar el
procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel
subsòl.DOGC.Nº 2341.28-02-1997
Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels
serveis públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1782.11-08-1993
Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28-04-1992,
pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1649.25-091992
Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels
subministraments dels Serveis Públics.DOGC.Nº 597.07-10-1985
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MEDI AMBIENT
Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.BOE.Nº 38.13-02-2008
Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres.DOGC.Nº 5931.29-07-2011
Decret 89/2010, de 29-06-2010, 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.DOGC.Nº 5664.06-07-2010
Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano BOE.Nº 277.19-11-2013
Corr.err. Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 121.21-05-2013
Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a
la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 50.27-02-2013
Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003 de 0702-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.BOE.Nº 207.29-08-2012
Corr.err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 54.04-03-2003
Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 45.21-02-2003
Corr.err. Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico-químicos
para aguas potables de consumo público.BOE.Nº 223.17-09-1987
Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico-químicos para
aguas potables de consumo público.BOE.Nº 163.09-07-1987
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SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.BOE.Nº
106.01-05-2010
Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 1701-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24-101997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.BOE.Nº 71.23-03-2010
Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).BOE.Nº 308.23-12-2009
Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.BOE.Nº 63.14-03-2009
Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 1810-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº 219.12-092007
Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº 204.25-08-2007
Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.Nº 312.30-122006
Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.BOE.Nº 250.19-10-2006
Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 1701-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.BOE.Nº 127.29-05-2006
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Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.BOE.Nº 60.10-03-2004
Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.BOE.Nº 27.31-01-2004
Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.BOE.Nº 256.25-10-1997
Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.BOE.Nº
188.07-08-1997
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.BOE.Nº 75.29-03-1995
Instrucció 03/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la comunicació d’obertura
de centre de treball quan sigui obra de construcció.DOGC. s/n.18-07-2008
Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.DOGC.Nº 5127.08-052008
Resolució TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i
aranesa del Llibre de subcontractació.DOGC.Nº 5015.23-11-2007
Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicació
d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.DOGC.Nº
3754.05-11-2002
Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telemàtica de l’avís
previ de les obres de construcció.DOGC.Nº 3670.04-07-2002
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1.2.

Descripció de les obres

La descripció de les obres és la que apareix al document “Memòria” del present projecte.

2.
2.1.

Condicions generals
Contradiccions u omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els plànols o viceversa, hauran
d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents.
El contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables
i de totes les circumstàncies que puguin influir en l’execució i el cost de les obres, en el benentès
que, si no s’estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d’eludir les seves responsabilitats
ni de formular cap reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin
resultar equivocats o incomplets.

2.2.

Representant del promotor i del contractista

El contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i
tècnic, perquè es responsabilitzi de l’obra durant la seva execució. La designació d’aquest tècnic
haurà d’ésser aprovada pel Director d’obra, que serà el representant legal del promotor. La
Direcció d’obra comptarà amb el recolzament de l’Assitència Tècnica, la qual serà responsable
de la tasca d’inspecció i vigilància de l’execució de l’obra en suport de la Direcció d’obra.

2.3.

Pla d’execució

El contractista estarà obligat a presentar a la direcció d’obra un Pla d’Execució.
L’esmentat Pla d’Execució inclourà un Programa de Treball amb especificació dels plans parcials
i dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini total d’execució.
Aquest Programa de Treball es realitzarà d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest
plec.
La mateixa programació regira pel que fa a l’estudi de Seguretat i Salut, segons l’estudi
corresponent d’acord amb la normativa vigent.

2.4.

Replanteig de les obres

El Director d’obra serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i
subministrarà al contractista tota la informació que es precisi perquè les obres puguin ser
realitzades.
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El contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots el materials, equips i mà d’obra necessaris
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es
requereixin.

2.5.

Iniciació i avanç de les obres

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l’ordre del Director d’obra, i començarà els
treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que pugui
garantir-se el seu acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els
terminis programats.
El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar
l’execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se’n derivi un
perjudici per a la bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d’obra
ha de resoldre aquests punts.

2.6.

Plànols de detall de les obres

A petició del Director d’obra, el contractista prepararà tots el plànols de detall que s’estimin
necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els plànols esmentats es sotmetran a
l’aprovació del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es
requereixin per a la seva major comprensió.

2.7.

Permisos i llicències

El contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a
l’execució de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en
el projecte.
Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol·licitud de la
llicència d’obres.
Haurà d’haver un tècnic facultatiu que assumeixi la direcció de la instal·lació.

2.8.

Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental i
paisatgístic

El contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció, l’objecte de les quals sigui evitar
la contaminació del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be públic o
privat que poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que
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hagin estat instal·lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels límits imposats en les
disposicions vigents sobre conservació del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la
reposició de termes.
El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l’obra com fora d’ells, procedirà
adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
El contractista serà l’únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres
de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista haurà d’elaborar un “Pla de gestió dels residus de la construcció” on desenvolupi
i adapti l’ ”Estudi de gestió de residus de la construcció” contingut al projecte, a les
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvoluparà els treballs, el qual haurà
d’estar aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat abans de que s’iniciïn els
treballs.

2.9.
2.9.1.

Amidament i abonament
Amidament de les obres

La direcció d’obra farà mensualment 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 a 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 d’obra amb la
suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades,
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el
seu delegat.

2.9.2.

Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions
generals i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent.
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2.10. Recepció definitiva de les obres
La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i
de les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.
El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l’acta final d’obra.

2.11. Seguretat i Salut
El contractista haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti l’”Estudi de
Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en
què desenvoluparà els treballs. Haurà de realitzar l’obertura al centre de treball, designar al
recurs preventiu i disposar del llibre de subcontractació en cas de que realitzi alguna
subcontractació.
El contractista s’haurà d’atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i
en particular, a les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Com a element primordial de seguretat s’establirà tota la senyalització que sigui necessària tant
durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills
existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s’usaran, quan existeixin,
els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Públiques i, en el seu defecte,
per altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals.
El contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors
de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.
El contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l’execució de les obres
per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit.
L’execució de les obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin
pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenirse en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els
desviaments precisos.

2.12. Control de qualitat a l’obra
Respecte al control de qualitat a l’obra, fins el 1 % del cost del control de qualitat anirà a càrrec
del contractista.
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3.
3.1.
3.1.1.

Condicions particulars
Materials
Canonada de polietilè

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN10 o PN16 (en funció de les necessitats). Serà de
color negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre
63 mm i mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i
UNE 52966EX.
Les canonades de polietilè es subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre

63 ≤ DN ≤ 75 mm

En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres

90 ≤ DN ≤ 110 mm

En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 metres

DN ≥ 110 mm

En barres de 6 metres

En els tubs de polietilè PE100, la relació que hauran de complir les dimensions nominal són:
𝑆𝐷𝑅 =

On DN és el diàmetre nominal i e l’espessor nominal

Per a PN 16, la relació SDR serà igual a 11
A més, es limita el número de sèrie S:
𝑆=

𝑆𝐷𝑅 − 1
2

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5.
El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.
A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús
alimentari” i/o el símbol que s’hi correspon.
Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han
estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes
anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100)
Les canonades de polietilè poden ser emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que estan
degudament protegides de l’acció solar per l’addició de negre de carboni, segons s’especifica en
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la norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no estiguin gaire temps al descobert
i sota l’acció solar.
Els rodets poden estar emmagatzemats en posició horitzontal els uns sobre els altres i en el cas
d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol.
Les barres poden ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el recolzament
necessari per a evitar la seva deformació. L’alçada màxima apilada dels tubs, no haurà d’excedir
de 1,5 m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de rodets com en el de les barres.
El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar pràctiques com les
d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.
Si degut a la manipulació o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o
amb doblecs, el tram afectat haurà de ser suprimit completament.
Els vehicles han d’estar equipats d’una superfície horitzontal, lliure de claus i altres elements
que puguin malmetre les canonades.
La càrrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables metàl·lics ni cadenes a no ser
que el material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la mateixa manera que en
l’apartat d’emmagatzematge, no es col·locaran rodets els uns sobre els altres en posició vertical.
Durant el transport no s’han de situar altres càrregues sobre els tubs per a que no es produeixin
deformacions.
La tirada de la conducció es realitzarà de forma sinuosa, per reduir en part les tensions produïdes
per variacions tèrmiques.
Les canonades de polietilè són considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de
deformar-se permanentment en raó de la càrrega i del temps d’aplicació de la citada càrrega.
És necessari limitar aquesta deformació d’acord amb les normes establertes, mitjançant els
càlculs necessaris per l’enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331).
3.1.1.1. Unió de canonades
Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a
testa.
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Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3.
La pressió nominal serà de 16 bar.
Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les
dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.
La tensió d’alimentació de les màquines d’electrofussió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les
dimensions del connector sera de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema
Americà o Anglès.
Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i
refredament i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.
Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura
correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura
(resistència trencada)
Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant presentarà
la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE
53965-1EX.
En el cas de soldadura a testa:
S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús d’accessoris. La
unió es produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa
prèviament escalfada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretilè (PTFE). Els
extrems es mantindran posteriorment units sota pressió controlada. És necessari l’equip
convenient (prèviament acceptat pel tècnic responsable de projecte per assegurar el correcte
alineament i l’aplicació controlada.
La unió es realitzarà en tres fases:
a) Preparació de les superfícies: Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran
alineades i lliures d’imperfeccions.
b) Escalfament de superfícies: S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada
estiguin netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es
mantenen les superfícies d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una
rebava de material fos. A continuació s’anul·la la pressió mantenint el contacte dels tubs
amb la placa.
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c) Soldadura: Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de
1,5 a 2 Kg/cm2. Es mantindrà la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat
suficientment. Aquest mètode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no
s’acceptarà que excedeixi d’un terç del gruix de la paret.

3.1.1.2. Accessoris per canonada de polietilè

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil.

3.1.1.2.1

Accessoris electrosoldables

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets
electrosoldables (veure 3.1.1).
La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més
aproximades possibles als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix,
amb una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)

3.1.1.2.2

Accessoris de fosa dúctil

S‘utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. Aquests accessoris seran de
característiques segons la norma UNE-EN 545
L’espessor de paret mínim serà de K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de
manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.
Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.
Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN
16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a
contratracció.
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Connexió a pressió

Connexió a pressió amb anell d’atapeïment

Les brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment
exterior i interior estarà recobert amb resina epoxi d’espessor minim 100 µm. L’anell
d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els
cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 0 acer amb recobriment DACROMET
Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.
Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se
durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.
La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN16 per soldar per una
banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i toleràncies compliran
norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la marca, el tipus de resina, la pressió nominal,
el fabricant i el diàmetre nominal.
Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en
bossa de plàstic.

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs
descrits a la norma UNE 53965-1 EX
A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-1.

3.1.2.

Canonada de fosa dúctil

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545.
L’espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior serà de
zinc metàl·lic aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura
bituminosa de 70 µm d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter de ciment aplicat
per centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.
El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció en els dos
extrems. La longitud dels tubs serà de 6 metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm.

Concepció, 20 · 08202 Sabadell
93 748 64 14v
www.cassa.es
@GrupCASSA

15

Adequació de les captacions d’aigua potable Regatell 1 i Regatell 3
Terme municipal de la Pobla de Lillet
Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545.
El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs
especificats en la norma UNE-EN 545.
3.1.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil
La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió,
d’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial de l’anell de l’elastòmer ubicat en
el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint l’extrem llis
en l’endoll.

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1.

En casos especials com les unions dins d’un pas de carretera important, autovia, autopista, via
del tren o altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions
també hauran de ser especials i en cada cas es demanarà la informació corresponent a la entitat
subministradora.
3.1.2.2. Accessoris per a canonada de fosa dúctil
Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545.
L’espessor de paret mínim serà de k=12, excepte les Tes que serà de com a mínim de k=14
(segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa
de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.
Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.
Les unions es faran:


Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
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Amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida
mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

Junta mecànica
Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per diàmetres
superiors. La pressió nominal serà de 16 bar.
Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)
Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

Brida orientable
El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs
especificats en la norma UNE-EN 545.

3.1.3.

Vàlvules de pas

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És
imprescindible que el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230.
Les vàlvules de més de 300 mm de diàmetre seran de papallona.
En referència a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de vàlvula
escollida. Les normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades pel
contractista a la direcció d’obra que serà qui aprovarà la utilització d’aquestes.
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3.1.4.

Hidrants

En el traçat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanístic,
s’ha de contemplar una instal·lació d’hidrants, la qual complirà les condicions establertes en el
Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.
Els hidrants han d’estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a circulació
i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i
distribuïts de tal manera que la distància entre ells, per espais públics no sigui major de 200 m.
La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos
hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 l/min i una
pressió mínima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal
d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 l/min., però la pressió es mantindrà a
10 m.c.a.

3.1.5.

Altres accessoris

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el
contractista haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb totes les
característiques tècniques del material que pretén instal·lar per a la seva aprovació.

3.2.

Execució

3.2.1.

Pericons

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació del llit amb sorra compactada.

-

Col·locació de la solera de maons calats

-

Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs,
etc.

-

Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets han de quedar
planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar
preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
(Fck
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=
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
La

temperatura

ambient

per

a

formigonar

ha

d'estar

entre

5°C

i

40°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por
el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

3.2.2.

Profunditat de rasa

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció
de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l’obra.
En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient
una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.
En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per
sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.
En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el projecte, s’ha
de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.
En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.

3.2.3.

Amplada de la rasa

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris
i el diàmetre de la canonada.
En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la
rasa, l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un
mínim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm
l’amplada mínima podrà ser de 400 mm.
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La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que,
permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la
col·locació.
On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa
haurà de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després
d’haver realitzat la unió.

3.2.4.

Topalls i ancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar ancoratges
o topalls de formigó en els següents casos:


Els canvis de direcció (colzes)



Els canvis de DN (cons de reducció)



Les derivacions (Tes)



Els extrems de la canalització (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que
pateixen aquests accessoris de canonada.

3.2.5.

Separacions amb d’altres serveis

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTEIFA d’abastament d’aigua

SERVEI
Clavegueram
Gas
Electricitat alta
Electricitat baixa
Telefonia
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Separació horitzontal
(cm)
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50
30
20
30

Separació vertical (cm)
50
50
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Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per
l’entitat subministradora i la Direcció Facultativa corresponent.

3.2.6.

Reblert de rasa

3.2.7.

Llit de recolzament

El fons de rasa haurà de ser pla.
El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de recolzament de
sorra abans d’instal·lar la canonada.
Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col·locar
directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de
col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor
Normal

3.2.8.

Recobriment

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi
amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no
quedin buits.
Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior en cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a
canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95 % Proctor Normal

3.2.9.

Senyalització de la canonada
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A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per
damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color blau d’una amplada no
inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

3.2.10.

Reblert

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de
l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui
compacte o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà
al 95% Proctor Normal.
En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà
utilitzar com a reblert.

3.2.11.

Requeriments addicionals

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies
terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre
que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és
convenient protegir-la; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins
un tub o baina de formigó o PVC.
En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera.

3.2.12.

Proves de càrrega

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la
realització de les proves.
Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.
La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4
vegades la pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat.
Abans de començar la prova hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició
definitiva i la canonada estarà convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com
en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la màxima empenta
desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A causa de les característiques pròpies del material
el disseny de tal ancorada pot requerir consideració especial pel que s`han de seguir els consells
del fabricant i/o projectista. La rasa ha d`ésser per petits traçats parcialment farcida, amb la fi d’
evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert les unions.
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Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que
s’apuntalaran per evitar fugues d’ aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar
posteriorment el muntatge de canonada.
Totes les vàlvules entremig del traçat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses situades
en punts alts han d´ ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del
traçat a provar, es col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió de l’ aire i per comprovar que
tot el sistema es trobi comunicat.
Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap a amunt tots
els elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aigües avall.
Una vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a
comprovar que totes les unions estan estanques.
Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el
PN 10 i de 16 K/cm2 per el PN 16.
L’ equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però en aquest
cas haurà d’ estar provista de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments
de pressió. Els increments de pressió no superaran la xifra d’ un quilogram per centímetre
quadrat i minut. La situació de l’ equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del
traçat objecte de la prova.
Una vegada obtinguda la pressió definida en l’ apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant
trenta minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no
acusi un descens superior a rel quadrada de P cinquè ( p/5) ésser p la pressió de prova en rasa
en quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es
corregiran les fugues i es procedirà a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.
3.2.12.1. Prova d’estanqueïtat
Després d’ haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ ha de realitzar la d’
estancament.
La pressió de prova d’ estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la
canonada objecte de la prova.
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La pèrdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al traçat de canonada
en prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’
estancament després d’ haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat l’ aire.
La durada de la prova d’ estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà
inferior al valor donat per la fórmula:
𝑉 =𝐾𝐿𝐷
En la qual:
V = pèrdua total en la prova en litres.
L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diàmetre interior, en metres.
K = coeficient depenent del material.
Segons la següent taula:
Fundició…………………… K = 0,300
Plàstic……………………… K = 0,350
De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el
contractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està
obligat a reparar qualsevol pèrdua d’ aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al
admissible.
3.2.12.2. Desinfecció de xarxes
Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha
de ser desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.
La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments
AELC, així mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.
Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:


Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció
d’aire.



Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant.



Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant.
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Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com
sigui necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció
no sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui
aplicable.
Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres
en punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el
reglament sanitari si son d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres per comprovar que es
respecten els criteris de conformitat microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no
digui el contrari, el procediment de presa de mostres i anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicarse en trams curts de conducció principal i per escomeses de DN<=80.
Autor del plec de condicions:

Francesc Roca Rigol
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Nº de col·legiat: 9385
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